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VANUIT DE DIRECTIE
Schrijven
Afgelopen week hebben we in de teamvergadering uitgebreid gesproken over
het schrijfonderwijs op De Heiacker. U heeft er vast de afgelopen tijd ook over
gelezen in de kranten. Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe
schrijfmethode, Pennenstreken, een methode van groep 1 t/m 8.
Uitganspunt is dat we op De Heiacker schrijven nog steeds heel erg belangrijk
vinden, om een aantal redenen. Schrijven is heel belangrijk voor je
hersenontwikkeling. Door te schrijven worden er in je hersenen verbindingen
gelegd, tussen je linker- en rechterhersenhelft. Je kunt je beter concentreren,
je fijne motoriek verbetert en je kunt sneller denken. Ook wordt beweerd dat
kinderen een beter woordbeeld ontwikkelen, al is dit laatste niet
wetenschappelijk onderbouwd.
De nieuwe methode Pennenstreken richt zich in groep 1 en 2 op
voorbereidende oefeningen voor het leren schrijven in groep 3. Schrijfvormen
komen aan bod en worden eerst in het groot en daarna in het klein geoefend.
Pengreep en schrijfhouding zijn hierbij heel belangrijk. Dit geldt overigens
voor alle groepen.
In groep 3 leren de kinderen in eerste instantie blokletters schrijven. Daarna, gelijktijdig met het leren lezen
van schrijfletters, worden de verbonden letters aangeleerd. In groep 3 schrijven alle kinderen met potlood.
In groep 4 zijn de hoofdletters aan de beurt. Na het aanleren van de hoofdletters, mogen kinderen met een
(door school aangeschafte) gelpen gaan schrijven. We gaan afscheid nemen van de vulpennen. Een goede
gelpen heeft dezelfde eigenschappen als een vulpen (namelijk gevoelig voor druk) en is in het gebruik veel
handiger (niet vullen, niet vlekken, ook voor dunner papier te gebruiken).
Tot en met groep 6 schrijven alle kinderen het verbonden schrift. In werkboeken en rekenschriften schrijft
iedereen met potlood en in andere schriften met de gelpen.
Vanaf groep 7 ontwikkelen kinderen een eigen handschrift, met een keuze uit blokschrift of verbonden schrift
of een combinatie, maar wel de juiste letters en goed leesbaar. Vanaf groep 7 mogen de kinderen ook met
een balpen schrijven in plaats van de gelpen.
Verder hebben we schoolbrede afspraken gemaakt over netheid, bijvoorbeeld een foutje verbeter je door er
één nette streep door te zetten en het opnieuw te schrijven. Ook starten we iedere les in een schrift met het
opschrijven van het blok en de les die het betreft en aan het einde zetten we er met potlood en liniaal een
streep onder.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Carnaval
In de weken voorafgaand aan Carnaval zijn er al
verschillende Carnavalsactiviteiten.
- De raad van Elf en de Prins/ Prinses worden gekozen en op dinsdag 30 januari voorgesteld op
beide locaties.
- Ondertussen wordt er in alle klassen hard geoefend voor de Playbackshow. Tijdens de voorrondes
in de klas wordt er één winnaar per klas gekozen.
- Op dinsdag 30 januari is het Gekke haren-dag voor groep 1 t/m 8. Het is de bedoeling, dat de
kinderen dan met een creatief en origineel kapsel naar school komen.
- Op dinsdag 30 januari worden alle kleuters en kinderen van groep 3 geschminkt.

Voor alle groepen geldt:
- Het Carnavalsfeest wordt door alle groepen gevierd op vrijdag 9 februari.
 Het feest is gepland in de ochtend. ’s Middags zijn de kinderen zoals gewoonlijk vrij.
 Alle kinderen vieren het feest op locatie Weldsehei!
 Het is de bedoeling dat de kinderen verkleed naar school komen.
 Alle kinderen gaan onder leiding van de eigen leerkracht naar de eigen klas. De kinderen van locatie
Kanteel krijgen op de Weldsehei per groep een eigen ruimte toegewezen. Daar hebben ze de
gelegenheid om elkaar te bewonderen en te praten over het kostuum. Daarna gaat het feest om
9.00 uur beginnen in de aula van de Weldsehei met de playbackshows. De optredens zijn helaas
niet bedoeld voor ouders vanwege de drukte aangezien alle kinderen op locatie Weldsehei zijn.
 Voor eten en drinken wordt gezorgd. De kinderen hoeven zelf dus geen fruit en drinken mee te
nemen.
 Om 12.15 uur is het feest afgelopen en is het de bedoeling dat u uw kind buiten op het schoolplein
van de Weldsehei opwacht. De leerkracht komt met de kinderen naar buiten.
Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met het volgende:
 Er mag geen confetti of spuitbussen meegenomen worden in verband met de vloerbedekking.
 Er mogen geen speelgoedpistolen, speelgoedzwaarden, et cetera meegenomen worden.
 Losse onderdelen, zoals petten, graag voorzien van naam.
 Zorg dat uw kind een jas bij zich heeft in verband met de pauze buiten.
 Wilt u toezien op het taalgebruik op de carnavalskleding van uw kind?
Met vriendelijke groet,
Team De Heiacker
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Deze week zijn we begonnen met het thema ‘Kunst en Kitsch’.
Afgelopen maandag hebben we het thema geopend met een
poppenkastvoorstelling. Het boek ‘Blauwtje en geeltje’ werd
voorgedragen. Zo hebben we gezien dat geel en blauw samen
groen wordt, wanneer je dit mengt met elkaar.
Daarna hebben we in de groepen gesproken over musea,
tentoonstellingen, schilders en schilderijen, wat is kunst? Dans,
zang en fotografie zijn ook vormen van kunsten.
In groep KC hebben we kunstwerken bekeken van Nejat Sati, een
beroemde Turkse kunstenaar. Hij heeft tentoonstellingen in
Istanbul, Londen, Zurich en Hong Kong. Hij is de oom van Sami
uit onze groep. Hij schildert het noorderlicht met prachtige kleuren
en hij gebruikt ook fluorescerende verf. Wij vonden het prachtig!
Om de groep leuk aan te kleden zijn we op zoek naar verschillende
materialen. Denkt u bijvoorbeeld aan een schilderij, een
schildersezel, schilderkleding, een baret, een palet, kwasten,
beelden, fotografiespullen et cetera. Wij zijn met alles blij!!
Op dinsdag 6 maart gaan de groepen KA en KB naar de Schalm
toe. Daar zullen zij een optreden geven en laten zien en horen wat ze geleerd hebben van Art 4 U. Meneer
Marinho komt een aantal dinsdagen in onze groepen om ons muziekles te geven. Elke groep die deelneemt
aan deze lessen zal 1 lied ten gehore brengen in het theater. Alle ouders zijn van harte welkom! De
voorstelling zal starten om 10.30 uur. Verdere informatie volgt nog!
Afgelopen vrijdag heeft de moeder van
Joshua in groep KA voor de tweede keer
een Engels boek voorgelezen. Wat is nu
toch leuker dan een Engels boek voor te
laten lezen door een Engelse! We hebben
goed kunnen luisteren naar de mooie
uitspraak en het verhaal! Kirsty ontzettend
bedankt!
In groep KC is afgelopen week een aantal
ouders komen poetsen. Onze klassen zijn
weer superschoon! Dank u wel voor uw
hulp!

Volgende week is de letter –r de letter van de week.
Het valt ons op dat enkele kinderen geen extra drinken bij zich hebben wanneer ze moeten overblijven.
Wanneer uw kind overblijft, moet het eenmaal drinken voor bij het fruiteten en eenmaal voor het overblijven
meebrengen. Alvast bedankt!
Wij vinden het fijn om op tijd te kunnen beginnen. Uw kind wordt bij de tweede bel in de klas verwacht.
Groep 3A
Deze week zijn we begonnen met de Cito- toetsen. In het begin van de week hebben we rekenen gedaan en
vandaag, donderdag, worden de AVI en DMT afgenomen bij de kinderen. Morgen volgt dan het eerste deel
van spelling. Volgende week staat het tweede deel van spelling nog op het
programma en een toets automatiseren van rekenen. De resultaten komen
uiteraard weer in Parnassys te staan.
In het kader van het thema ‘rovers en piraten’ hebben de kinderen allemaal een
piratenvlag en een piratenschip gemaakt.
Dit alles ziet er weer prima uit en het is de moeite waard om de werkstukken eens
te komen bekijken. Ook hebben we al heel veel woorden geleerd, die bij dit thema
passen. Op de thematafel staat een doos, waarin de kinderen ‘woorden kunnen
vangen’ die bij het thema passen.
Ze kunnen die woorden op een
strook schrijven en in de doos doen. We bespreken ze dan
samen.
Afgelopen week is de ‘leesstoel’ geïntroduceerd bij de
kinderen. Op deze stoel mogen ze, als ze willen, een tekst
of verhaal voorlezen, dat ze hebben voorbereid.

Dit bevordert en stimuleert het lezen, maar ook het luisteren.
We zijn benieuwd wie er allemaal op de stoel komt te zitten. Het is wel de bedoeling, dat de kinderen dit van
tevoren aan mij doorgeven, zodat ik het kan inplannen op dinsdagmiddag of vrijdagochtend. Bij VLL zijn
deze week de mkmm-woorden aangeboden. Lastige woorden, omdat je ze anders hoort dan schrijft,
bijvoorbeeld: wolk, kalf, verf, enzovoort. Deze woorden kwamen al wel vaker aan bod in dictees, om de
kinderen voor te bereiden op de Cito van spelling. Het is voor de kinderen heel belangrijk om veel hardop te
lezen, zowel op woord- als tekstniveau. Zo zien en horen ze de woorden heel vaak, zodat die
geautomatiseerd kunnen worden.
Volgende week starten we met de voorbereidingen voor Carnaval. Wat gaat de tijd toch snel.
Groep 7A
Geschreven door Anouk en Floor
We krijgen 4 tennislessen t/m carnaval. De tennislessen krijgen we van tennis juffrouw Stefanie.

Op woensdag 7 Februari om 11.50 presenteren wij
onze knikkerbaan. We houden in vier groepjes een
wedstrijd. De teams hebben ook kleuren dat zijn:
oranje, geel, groen en blauw. De wedstrijd gaat om dat
de knikker het langste rolt. We hebben het zelf gemaakt
van over gebleven spullen.
Van Anouk en Floor.
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Josh (KC), Kyan (5/6A), Sami (KC), Colin (3/4B), Evi (7B), Rick (8B)
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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
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