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VANUIT DE DIRECTIE
Studiereis
We hebben als team een prachtige, zinvolle en leerzame studiereis achter de rug. Wellicht heeft u ons
gevolgd op de website, Twitter of Facebook? Als bijlage bij dit Cahierke ontvangt u de verslagen en wat
foto’s. Alles wat we geleerd hebben, gaan we de komende weken natuurlijk ook in de groepen toepassen.
Ik ben benieuwd wat u ervan merkt!
Tevredenheidspeiling
Tot nu toe hebben 78 ouders de tevredenheidspeiling ingevuld. U kunt hem nog tot en met morgen invullen.
Heeft u hem nog niet ingevuld? Wij zouden het heel fijn vinden als u dit alsnog zou doen.
Staking
In de bijlage ontvangt u een brief met betrekking tot de staking op
13 april.
Paasviering
Afgelopen dinsdag waren we met de hele school samen in de kerk in
Zeelst waar we een zeer sfeervolle paasviering hadden. Alle kinderen
zongen alle liedjes goed mee en een aantal kinderen mocht
bloemblaadjes plakken of een tekst voorlezen. Zo ontstond er een
mooie zonnebloem en kwamen we erachter dat iedereen licht kan
brengen, omdat we allemaal zoveel te geven hebben!
Namens het team wens ik iedereen Zalig Pasen!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Schoolfotograaf
Woensdag 11 april worden op beide locaties, door schoolfotograaf Dick
Diks, de jaarlijkse foto’s gemaakt (portret- en groepsfoto’s). Tijdens
schooltijd worden er broertjes/ zusjesfoto’s gemaakt van gezinnen
waarvan alle kinderen op school zitten.
De kinderen van groep 8 komen na schooltijd naar locatie Kanteel. De
broertjes/ zusjesfoto’s worden dan op locatie Kanteel gemaakt.
Na schooltijd tussen 12.15 en 13.15 uur is er op beide locaties ook
gelegenheid om foto’s te laten maken van gezinnen met kinderen die
(nog) niet op de basisschool zitten. U kunt dit via het
aanmeldingsformulier kenbaar maken.
Via een inlogcode, die u schriftelijk ontvangt van de fotograaf, kunnen de foto’s digitaal bekeken en besteld
worden. Na betaling ontvangt u de foto’s thuis.
Uw kind krijgt vandaag een aanmeldingsformulier mee voor de familieportretten. Wilt u zo vriendelijk zijn om
dit formulier zo spoedig mogelijk in te leveren bij de groepsleerkracht?
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Team De Heiacker.

OPROEP HULPOUDERS SPORTDAG 2018
Voor de sportdag op vrijdag 20 april 2018 zijn wij op zoek naar ouders die op
deze dag willen helpen. De sportdag is dit jaar iets anders van opzet: de
kleutergroepen hebben een sport- en speldag op school (locatie Weldsehei) en
de groepen 3 t/m 8 op de sportvelden van RKVVO.
Aanmelden kan via de mail: sportdagheiacker@gmail.com
De sportdagcommissie
Stichting All 4 Africa
De Heiacker helpt Stichting All 4 Africa bij het inzamelen van
kleding en schoenen. Stichting All 4 Africa is een charitatieve
kledinginzamelaar, die zich inzet voor het hergebruiken van textiel en schoeisel voor de
hulpbehoevenden in Afrika. Uw kind heeft een envelop met daarin een plastic kledingzak mee naar huis
gekregen. Donderdag 5 april om 9.00 uur worden de zakken door Stichting All 4 Africa opgehaald.
Op locatie Weldsehei worden de zakken verzameld op het podium. Op locatie Kanteel worden de zakken
verzameld in de klas waarin de bibliotheek een plek heeft.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen

Na een heerlijke week vakantie zijn de kinderen weer terug op school. De juffen zijn ook weer goed
teruggekomen uit Canterbury. We hebben veel mogen leren over ‘raindrops’, liedjes, thema Holiday en
‘many things more’.
We zijn deze week verder gegaan met het thema techniek. Iedere groep heeft haar eigen techniekdoos waar
we veel proefjes en onderzoek mee gaan doen.
In groep KA gaat het over schaduwen, in groep KB over magneten, in groep KC over spiegelen en in groep
KD over metselen en knikkerbanen. In de vakantieweek heeft juf Michèle in groep KA en KB een mooie
techniekhoek gemaakt. De kinderen hebben er al volop in geëxperimenteerd en vinden het heel interessant
en leuk om daar te werken.
In groep KA hebben we een echte robot. We kunnen de robot zo programmeren dat hij precies naar een
uitgekozen plek rijdt. Zo leren we de richtingen links en rechts, de cijfers, tellen van aantallen, een
plattegrond en schattingen maken. Deze robot mogen we lenen van Jonas. Dankjewel hiervoor, Jonas!
Dinsdagochtend zijn we met alle leerlingen
van De Heiacker naar de kerk geweest
voor de Paasviering. Uit elke groep
hebben kinderen een steentje bijgedragen
om de viering van ons allemaal te laten
zijn. Het was een mooie viering! In veel
groepen wordt er ook gewerkt aan
Paaswerkjes.

Groep 3/4B
Na een inspirerende studieweek in Engeland en een heerlijke extra vakantie week voor de kinderen zijn we
weer goed van start gegaan.
De kinderen van groep 3 zijn gestart met kern 10 van veilig leren lezen. Ze leren hier hoe woorden als 'moeder', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen. Ze
ontdekken en lezen lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden
breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan
de orde. Ook maken de kinderen kennis met de open lettergreep (maken, vogel). Het thema daarbij heeft
betrekking op ‘verzamelen, museum, tentoonstelling’.
Voor rekenen zijn beide groepen gestart met blok 9 waarin de kinderen van groep 4 de tafel van 4 goed
oefenen. Naast de tafel van 4 zijn ook de tafel van 1-2-5-10 al aan de orde geweest. Het is de bedoeling dat
ze deze eind groep 4 kunnen dromen. Dus thuis af en toe oefenen zou heel fijn zijn. Ook werken we verder
aan de analoge klok en de digitale klok. In groep 3 zijn we bezig met het verdubbelen en halveren van
getallen, de getallenlijn en ook de klok.
Er zijn al veel kinderen die een boekbespreking hebben gedaan. Binnenkort leggen we ook het houden van
een spreekbeurt uit aan de kinderen van groep 4. Als dat is gebeurd, krijgen de kinderen de uitleg mee naar
huis en kunnen ze zoals bij de boekbespreking hiervoor intekenen op de deur van de klas. Het onderwerp
mogen ze zelf kiezen, maar ze moeten uiteraard wel even kijken of het niet al door een ander kind is
gekozen.
Dinsdag hebben we genoten van een Paasviering in de kerk. Het was een fijn samenzijn, fijn dat er ook een
aantal ouders met ons mee kwam vieren. Mama van Níall en papa van Amber, bedankt voor het meelopen.
Komende maandag is het Pasen en zijn we vrij. Geniet van de Paasdagen!
Juf Angelina en juf Gerrie
Groep 7A
Na een weekje vakantie (voor de kinderen) zijn we maandag weer volop gestart met aandacht voor de Cito
toetsen en het verkeersexamen die eraan zitten te komen. Graag wil ik nogmaals vragen om ook thuis te
kijken naar de site van het verkeersexamen en verkeersregels in de praktijk te bespreken. We zoeken nog
3 hulpouders voor het verkeersexamen op dinsdag 15 mei. Verdere informatie over het examen volgt
vandaag via de mail.
Volgende week staat in het teken van de Lentekriebels. Iedere dag komt er een ander onderwerp aan bod.
De volgende onderwerpen zullen wij behandelen:
De rolverdeling tussen mannen en vrouwen.
De veranderingen die jongens en meisjes doormaken in de puberteit en dat dit bij iedereen in een ander
tempo gaat.
Opvattingen over seksualiteit, uitingsvormen van seksualiteit en dat het niet voor iedereen makkelijk is om
hierover te praten.
Mocht u nog vragen hebben over deze lessen, dan kunt u gerust even binnenlopen.
BELANGRIJKE DATA
Maandag 2 april: Tweede Paasdag; de leerlingen zijn vrij
Woensdag 11 april: Schoolfotograaf
Vrijdag 13 april: Stakingsdag provincies Noord-Brabant en Limburg; leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Milano (8B), Bram (KA), Daniël (7A), Marian (8A), Mariël (5/6A), Birgit (KC)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGEN
Studiereis naar Canterbury
Staking 13 april
Verkiezingen GMR
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

