
 
 

 
Cahierke nummer 6, jaargang 32, d.d. 26-09-2019 

 
VANUIT DE DIRECTIE 
 

Studiedag 
Vandaag zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben een studiedag. Vandaag staat het vervolg van 
‘Teach Like A Champion’ op het programma. We starten met een reflectie op de technieken die we vorig 
jaar geleerd en geoefend hebben. Welke technieken zijn al onderdeel van je dagelijks handelen en welke 
verdienen wat opfrissing, oefening, of gewoon aandacht? Ook gaan we een nieuwe techniek verkennen. 
Techniek 13 Rekken staat vandaag centraal. In het kort komt het erop neer dat goede antwoorden beloond 
worden met moeilijkere vragen. Bijvoorbeeld een ‘hoe of waarom’-vraag, of de leerkracht vraagt om een 
beter woord, of naar een bewijs. Deze techniek kan in alle groepen ingezet worden. In de middag deelt de 
commissie Leerlingenraad de uitkomsten van het onderzoek dat zij de afgelopen maanden gedaan heeft. In 
teamverband gaan we vervolgens kijken hoe we hiermee verder gaan. Wie weet starten we over een tijdje 
al wel met de leerlingenraad! Tenslotte gaan de leerkrachten in de eigen werktijd aan de slag met het 
bedenken van nieuwe Engelse activiteiten voor de komende periode. 
  
Jaarkalender 
Morgen ontvangt ieder gezin de jaarkalender. Een handig hulpmiddel voor u thuis, waar alle activiteiten 
van dit jaar op staan. Zo heeft u altijd een overzicht wat er op school te doen is. 
  
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Opening Kinderboekenweek 2019 

Van 2 t/m 13 oktober 2019 staan voertuigen centraal tijdens de Kinderboekenweek: Reis mee!  

Bij de opening van de Kinderboekenweek vragen we alle kinderen mee in onze boekentrein. Wat moeten de 

kinderen ervoor doen om mee te rijden? De kinderen zorgen ervoor dat ze op woensdag 2 oktober 8.25 

uur met hun favoriete boek op het schoolplein staan. We verzamelen per groep, dus even goed kijken waar 

de conducteur (leerkracht) is. En....de reis kan beginnen! 

Gedurende de Kinderboekenweek worden er in de klas 
verschillende activiteiten gedaan, denk aan extra voorlezen, 
knutselen binnen het thema en samen lezen. Maar dat is nog niet 
alles... 
Aan het einde van de Kinderboekenweek op vrijdag 11 oktober is 
er een kinderboekenruilmarkt. Gedurende de Kinderboekenweek 
mag je boeken mee naar school nemen waar je niets meer mee 
doet, maar die nog wel leuk zijn voor andere kinderen. Tegen 
inlevering van één boek krijg je één waardebon. Je mag natuurlijk 
meerdere boeken inleveren, dan krijg je ook meerdere 
waardebonnen. Deze waardebon(nen) kun je op vrijdag 11 

oktober van 12.00- 12.30 uur inleveren in ruil voor een ander boek.           



Op die dag worden de boeken per bouw gepresenteerd en 
mogen kinderen vrij rondlopen om nieuwe boeken te 
zoeken.  
Ook ouders zijn op 11 oktober vanaf 12.00 uur welkom om 
hun kind(eren) te helpen bij het uitkiezen van een nieuw 
boek. Mocht u dit willen, dan wordt u verzocht om 11 
oktober om 12.00 uur bij de ingang van de klas te 
wachten. Dan kunt u samen met uw kind het aanbod gaan 
bekijken. Voor elke waardebon kan een boek aangeschaft 
worden. Dus... heeft u thuis een/meerdere boek(en) liggen 
die niet meer gelezen worden? Geef ze tijdens de 
Kinderboekenweek mee aan uw kind!  
 
Tot vrijdag 11 oktober!                       
De commissie Kinderboekenweek 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep KA KB en KC  
Inmiddels hebben we het eerste thema ‘Ik en mijn omgeving’ afgesloten en zijn we volop aan het 
voorbereiden op ons nieuwe thema ‘voertuigen’.  
Tijdens de lessen van Kwink leerden we eerst goed na te denken voordat je reageert op een ander en als je 
dat doet, doe het dan op een positieve manier.    
Woensdag 2 oktober mogen alle kleuters hun favoriete boek mee naar school brengen. We gaan dan de 
Kinderboekenweek op ludieke wijze openen! Vanaf 2 oktober mag je ook een of meerdere boeken mee naar 
school nemen die je thuis hebt gelezen en niet meer gebruikt. Je krijgt van de juf dan een waardebon 
waarmee je zelf een ander leuk boek kunt ‘kopen’ op onze boekenmarkt, die op 11 oktober om 12.00 uur 
van start zal gaan.   
De viering van KA en KB gaat op die dag ook gewoon door; deze zal vrijdag 11 oktober om 11.45 uur starten 
in de speelzaal.   
 
Groep KC 
We werken momenteel hard aan het stempelen van de getallenlijn tot 5 in groep 1 en tot 10 in groep 2. We 
maken diverse rekenspelletjes en sommige daarvan zijn best lastig. Verder hebben we een prachtig 
groepswerk gebouwd met kleine bouwblokjes en we zijn aan het kleien. We vierden een flink aantal 
verjaardagen en we spelen met verschillende materialen. Vooral mozaïek is erg in trek.    
We lazen het boek ‘Monkey Puzzle’ over een klein aapje dat zijn moeder kwijt is. Daarom gaat hij op zoek in 
de jungle. In de klas hebben we het verhaal ook nagespeeld. Het volgende boek wat we in het Engels gaan 
lezen heet ‘Elmer’.    
Vrijdagochtend gaan we op excursie naar de bibliotheek om te luisteren naar ‘Het muizenhuis’. De kinderen 
mogen dan grote lege dozen meenemen. Fijn dat er weer voldoende ouders zijn die willen rijden. Hartelijk 
dank daarvoor!    
 
Gehoord: Leerling is terug van vakantie in Oostenrijk en vertelt daarover. Juf: “En heb je daar ook koeien 
gezien met een grote bel om?“ Leerling: “Ja een heleboel, maar die paarse koe hebben we niet gezien!“  
 
Groep 4A 
Muzieklessen Art4U! 
Vanaf komende week zullen de muzieklessen van Art4U in de klas starten. 
Elke donderdag zal een muziekdocent tussen 11.25 uur en 12.15 uur de leerlingen AMV lessen komen 
geven. 
In de AMV-lessen maken de kinderen op een speelse manier kennis met muziek. Deze lessen vormen een 
eerste aanzet tot actief muziek maken en zijn een directe voorbereiding op instrumentale lessen. De 
kinderen bespelen een klokkenspel en diverse slaginstrumentjes. Spelenderwijs zijn ze bezig met 
muziektheorie, luisteroefeningen, ritmische en melodische oefeningen. Ook de notatie komt aan de orde. 
Daarnaast worden gedurende de cursus instrumenten gepresenteerd. Hoe houd je het instrument vast? Hoe 

ziet het er uit? Hoe maak je de toon? Welke muziek kan je er mee 
maken? Wat vind je van het geluid? Dat zijn de vragen waar het om 
draait bij de instrumentkeuze. 
 
Kinderboekenweek 
Komende week start de Kinderboekenweek alweer en hier zullen we in 
de klas natuurlijk regelmatig aandacht aan schenken. 
Gedurende de week zullen er verschillende activiteiten zijn die met het 
thema van dit jaar (Reis mee! voertuigen) te maken hebben. 



Verjaardag! 
Zoals al eerder aangegeven wil ik op donderdag 3 oktober mijn verjaardag vieren met de kinderen. Naast de 
gymles en de eerste muziekles zullen we wat leuke andere activiteiten gaan doen. 
Ik wil de kinderen nogmaals vragen om die dag wat gezelschapsspelletjes mee te nemen, zodat we er 
samen een leuke dag van kunnen maken. 
Meester Bas 
 
Groep 4/5B 
Wist u dat: 

- De kinderen in groep 4/5B al een aardig mondje Engels spreken. 
- De eerste spreekbeurt al is geweest en dat we veel geleerd hebben over 
ezels en het speciale opvangcentrum voor deze dieren. 
- Er een intekenlijst hangt op de deur waarop de boekbespreking en de 
spreekbeurt kunnen worden ingevuld. 
- Ook alvast titel en/of onderwerp mag worden ingevuld, zonder datum. 
- Onze kinderen een speciaal schrift hebben gekregen om de 
tafels van vermenigvuldiging te oefenen. 
- Onze kinderen voortaan elke dinsdagochtend een uur 
techniekles hebben van Meneer Martin. 
- De muzieklessen van Art4you volgende week weer gaan 

beginnen en dat wij elke woensdagochtend muziek hebben. 
 
Groep 7/8A 
Verhaal over het kamp. Geschreven door Jill 
 
Nou we beginnen op het begin naar het kamp te fietsen . 
Dat was best wel leuk. 
 
En we hadden  pauze  en wij waren als tweede daar, maar vertrokken als derde. Nou nog ff fietsen en toen  
waren we er op het kamp de Bergerhoeve. Toen moesten wachten tot de anderen er waren en toen 
mochten we vrij spelen. Uiteindelijk was iedereen er en toen gingen we  het peanutbal-spel spelen maar met 
parcours. Nou daarna gingen we nog ff vrij spelen en toen gingen we het douanespel spelen en dat was heel 
leuk. We kwamen terug en gingen eten. Toen chillen nog een spel en weer chillen en slapen. 
De volgende ochtend werden we waker gemaakt door meester Peter met zijn fluit Hij zei dat we onze 
schoenen aan moesten doen en geen tijd hadden om om te kleden  en we moesten naar de kampvuurplek. 
Hij zei: "Nou we gaan iedere dag natuurlijk niet boothkampen, dus ga maar weer terug naar bed.' Daarna 
gingen we chillen en spelen en omkleden voor het zwemmen en toen gingen we naar het zwemmen. Tijdens 
het zwemmen kregen we  frietjes met een snack en daarna gingen we nog even zwemmen en daarna  
gingen we weer naar het kamp en gingen weer spelen en  knakworst eten. Toen vrij spelen en toen hadden 
we spooktocht en we begonnen als tweede en eindigde als laatste, want we waren twee uur onderweg. En 
toen nog soep eten en slapen en we werden weer wakker gemaakt door pannen. Ik sliep door en juf Tineke 
moest mij wakker zien te krijgen. Nou toen gingen we ontbijten en dat was lekker zeg. Daarna gingen we op 
de fiets naar het dorp in Bergeijk. Daar gingen we eerst een spel doen en daarna mochten we shoppen en 
daarna gingen weer terug en gingen eten en daarna hadden we de bonte avond  en wat was dat ook weer 
leuk en na de bonte avond hadden we kampvuur en  daarna  hadden we  een party. Nou wat heb ik daar 
herinneringen van zeg! Toen gingen we slapen en hadden wij de juf en meesters wakker gemaakt. Nou  ff 
chillen en toen  omkleden eten en terugfietsen en we verzamelden bij de Hazenwinkel en toen met ze allen 
naar school . 
 
Door Jill 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 26 september: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
Donderdag 26 september: Vergadering Schoolraad; 19.30 uur, Weldsehei 
Woensdag 2 oktober: Start Kinderboekenweek 
Donderdag 10 oktober: Ophaaldag All4Africa 
Vrijdag 11 oktober: Viering groep KA en KB 
Vrijdag 11 oktober: Kinderboekenruilmarkt van 12.00 uur – 12.30 uur 
Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober: Herfstvakantie 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Bram (4/5B), Koen (KC), Julia (KB), Angelina (KC) Roman (6A), Jiaohan (3A)   

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
 



BIJLAGEN 
Info vanuit de Kliederkerk, Veldhoven 
Oproep Pleegzorginformatieavond 
 
 
 
 

 Kijk ook eens op onze website: www.heiacker.nl 

 Wilt u ook graag het Cahierke per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar heiacker@veldvest.nl. 

 Volg ons ook op twitter: @BsHeiacker 
 
 

Download de gratis Heiackerapp in de App Store of de Play Store 
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