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Wat heeft iedereen een fijne dag gehad maandag! Met goed weer, genoeg te doen en veel gezelligheid 
hebben de kinderen zich super vermaakt in Klein Zwitserland. Ook de pechvogels die niet meekonden, 
hebben er met elkaar een fijne dag van gemaakt! 
 
Schoolkamp 
De groepen 8 zijn dinsdag vertrokken naar Bergeijk, op schoolkamp. Het is supergezellig en het weer valt 
gelukkig mee! Vrijdag zijn ze weer terug. Volgende week kunt u in het Cahierke een paar verhalen 
verwachten over het schoolkamp van de kinderen van groep 8. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Aust 
Directeur 
 
BELANGRIJKE ANDERE ZAKEN 
 
Herinnering ouderbijdrage 2014-2015 
Beste ouders, verzorgers,  
We willen u erop wijzen dat we nog niet van iedereen de ouderbijdrage hebben ontvangen. Voor dit 
schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 30,00 per kind. Gaarne dit bedrag vóór 24 oktober 2014 storten op 
NL50 INGB 0007 2881 85 t.n.v. Ouderraad van BS De Heiacker, te Veldhoven onder vermelding van 
familienaam en klas van uw kind(eren). De oudercommissie kan op verzoek en in overleg met de directeur 
van de school, aan ouders waarvoor betaling een probleem is, geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen, of 
een betalingsregeling afspreken. De ouders kunnen hiervoor een afspraak maken met Judith Aust.  
  
Namens de oudercommissie,  
Bedankt voor de bijdrage.  



 
Luizen 
De afgelopen weken is door de (p)luizenmoeders weer gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen en 
neten. Hartelijk dank hiervoor! Deze controle is belangrijk om luizen en neten snel de baas te worden en 
verspreiding tegen te gaan. Luizen en neten verspreiden zich razendsnel. Zodra u bij uw kind(eren) luizen of 
neten aantreft, wilt u dit dan direct doorgeven aan de leerkracht. Er kan dan een extra controle in de groep 
worden uitgevoerd, waardoor verspreiding kan worden geminimaliseerd of voorkomen. 
 
Leerlingen van De Heiacker koken in restaurants! 

 
 
Kinderen wonend in Veldhoven of schoolgaand in Veldhoven kunnen meedoen aan 
Culi-kids Veldhoven, de leukste kookwedstrijd voor kinderen. Er wordt gestreden in 2 
leeftijdscategorieën: de basisschooljeugd t/m 11 jaar en de middelbare schooljeugd 
van 12 t/m 16 jaar.  
Noa (8B), Sophie (8B) en Marit (8B) hebben zich opgegeven voor de kookwedstrijd en 
zijn geselecteerd voor de volgende ronde. Zij koken twee maaltijden in 2 verschillende 
restaurants. Wilt u genieten van hun kookkunsten?  
 
 

Noa kookt op 15 oktober in Brasserie Ludiek en op 16 oktober in Oakwood Grill 
Sophie kookt op 16 oktober  in Restaurant Truffelaer en op 22 oktober in Brasserie Ludiek 
Marit kookt op 15 oktober  in Grand café Saint Tropez en op 22 oktober in Restaurant Truffelaer 
 
We wensen Noa, Sophie en Marit heel veel succes en kookplezier! Meer info kunt u vinden op: 
http://culikidsveldhoven.nl/ 
 
Brede School Verslaggevers  
Deze week doen de Brede School Verslaggevers van De Heiacker: Roan, Jan, Sisi en Bastienne verslag 
van hun ervaringen en avonturen. Leest u vooral de bijlagen! Hartelijk dank, ook deze week weer, aan de  
Brede School Verslaggevers die zich presenteerden in de Ahrenberger! 
 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen 
Schoolreisje. 
Afgelopen maandag hebben we genoten van het schoolreisje. We zijn met een dubbeldekker naar Klein 
Zwitserland geweest. Eigenlijk moest het Groot Zwitserland heten, want het is een hele grote speeltuin. Je 
kon er van alles doen: van een steile glijbaan af gaan, in een traptrein rijden, in een waterspeelplaats spelen, 
trampoline springen en met takken een hut bouwen. Bedankt alle ouders die mee hebben geholpen!! 
 
Maandtekening. 
Deze week maken we ook weer een tekening van de maand oktober: een tekening van jezelf als tovenaar of 
een tekening van Klein Zwitserland. Vorige week hebben we op de Weldsehei gewerkt met klei. We hebben 
van een bolletje klei, bijvoorbeeld, een poes, een ketel, een draak of een tovenaar gemaakt. Op de Polders 
hebben een aantal kinderen een toverbril gemaakt naar aanleiding van een prentenboek over een toverbril.  
 
Toverdrankjes. 
In KB hebben we toverdrankjes gemaakt. We hebben geleerd hoe we kleuren met elkaar kunnen mengen. In 
KA hebben we met vies wrattenspul gemeten hoeveel bekers er in een fles passen.  
In KC noteren we onze eigen toverrecepten. We schrijven de hoeveelheid op en wát je in de ketel moet 
stoppen. Bijvoorbeeld: 4 muizenkeutels, 3 keer wrattenschraapsel met 7 stuks  slakkenslijm. De heksen in 
de huishoek gaan het dan uitproberen. We hebben gemeten hoeveel toverdrankbekers er in een grote en in 
een kleine fles pasten. Begrippen als: meer-minder-meest-minst- vol- leeg komen hierbij aan bod. Voor onze 
act voor het toverfeest zijn we nog op zoek naar een grote zwarte of donkere lap, een drakenpak, een 
vogelpak, een hondenpak, een poezenpak en een slakkenpak…Hebt u dat nou nog toevallig in de kast 
liggen, mogen wij het dan even lenen? Zo niet, dan moeten we iets creatiefs bedenken! Alles wat maar een 
beetje op bovengenoemde kostuums lijkt, is welkom! 
 
Kinderboekenweek. 
Het is nog Kinderboekenweek. In KA lezen we het boekje ‘The day the crayons quit’. In KB kregen we het 
boekje ‘nog 100 nachtjes slapen’ en in KC hebben we het boekje ‘Ik wil een toverbril.” Op woensdag en 
donderdag zijn in KC enkele toetsen afgenomen door juf Ellen. Juf Tineke uit groep KA was in de klas om de 
juf te vervangen.  



 
Heiackerdag voor de kleuters, een impressie 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 3/4A 
Wat hebben we genoten van de Heiackerdag in Klein Zwitserland. Iedereen heeft naar hartenlust kunnen 
spelen. We bedanken de hulpouders en de commissie voor de fijne dag! 
Met de kinderen van groep 3  hebben we kern 2 van veilig leren lezen afgesloten en zijn we gestart met kern 
3. Het eerste woord “doos” hebben we aan de muur hangen. De letters: d - oe - k - ij - z leren we in kern 3 
met de woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep. Het thema bij deze kern is: ‘Wat zit daar in?’ Dat sluit mooi aan 
bij de beleving van de leerlingen, want de kinderen uit groep 3 zijn namelijk héél nieuwsgierig. Ze willen 
graag alles weten: Wat zit hier in? Wat staat hier geschreven? Wat zit er in de brievenbus? Wat zit er in dit 
gerecht?... En ga zo maar door. In kern 3 worden ook de letters van kern 1 en 2 herhaald: m - r - v - i - s - aa 
- p - e - t - ee - n - b - oo. Wat gaat het toch snel en wat kunnen we al goed lezen. Het is voor alle kinderen 
heel belangrijk om dit ook thuis met enige regelmaat te doen; dus zoek een leuk boek in de bibliotheek en 
lezen maar… Wist u dat kinderen gratis een abonnement van de bibliotheek kunnen krijgen en dan boeken 
mogen lenen? Ook is het leuk en gezellig om samen leesspelletjes te doen. Kijk maar eens op deze site 
voor ideeën: http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders.htm. 
En omdat de kinderen uit groep 3 het zo goed doen zijn ze allemaal nummer EEN! Komt u maar eens kijken 
in de klas! De Kinderboekenweek is in volle gang. We zijn verrast met een leuk voorleesboek. Ook hebben 
we het lied “Feest” van de Kinderboekenweek geleerd en kunnen het al aardig meezingen. 
Kinderboekenschrijver Pimm van Hest las in onze groep voor uit zijn boek: ‘De poep- en piesprinses’. Pimm 
kon goed voorlezen en we konden veel aan hem vragen en van hem leren.  
 
Als u wilt weten welke boeken Pimm nog meer heeft 
geschreven, kunt u een kijkje  nemen op zijn site 
www.pimmvanhest.nl. En ...wist u dat Pimm in 1998 is 
afgestudeerd bij ons op school? Met zijn stageklas heeft 
hij toen een boek geschreven: ‘De Mysterieuze avonturen 
van Keob en zijn vrienden’.  

    
 
  

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4 heeft kennis gemaakt met Nieuwsbegrip; de tekst ging over de Kinderboekenweek die 60 jaar 
bestaat. Deze week hebben de kinderen van groep 3/4 een briefje meegekregen met inloggegevens van het 
computerprogramma Rekentuin, zodat ze, als ze dit willen, thuis ook in kunnen loggen. Het programma is 
bedoeld om kinderen te laten oefenen met allerlei sommen om zo het automatiseren te bevorderen. 
Automatiseren is het vlot kunnen uitrekenen van sommetjes. Het thuis oefenen is zeker niet verplicht! Als de 
kinderen op school met het programma werken, krijgen ze meer dan voldoende oefening om goed te leren 
automatiseren. Het is belangrijk dat alleen het kind zelf (en niet de ouder of een broer of zus) thuis in het 
programma werkt, omdat anders de instelling van het niveau niet meer klopt met de vaardigheid van het 
kind, waardoor het oefenen op school te weinig oplevert. Als u vragen heeft over de Rekentuin, kunt u altijd 
even contact met ons opnemen. In beide groepen hebben we blok 2 van rekenen afgerond en zijn we 
gestart met blok 3. 
Bij de Vreedzame school lessen hebben we het de afgelopen weken gehad over opstekers en afbrekers en 
over het geven van meningen. Ook hebben we klassenafspraken gemaakt. Alle kinderen hebben ermee 
ingestemd en hebben een document ondertekend. Met deze afspraken willen we er samen voor zorgen dat 
we een fijne groep zijn waar het fijn is om in te werken en spelen. Extra aandacht hebben we voor een 
goede luisterhouding… onze uitdaging in groep 3 /4, waar we samen erg ons best voor doen. 
Op vrijdag 17 oktober gaan we een herfstwandeling maken. Etje Hendriks van het IVN gaat met ons mee. 
We zoeken ouders om met ons mee te gaan naar de bossen. U kunt zich opgeven bij de klassenouders. 
Juf Angelina en juf Gerrie 
 
Groep 3B 
Hallo allemaal, 
Zoals beloofd: hierbij de foto’s van vorige week.  

 
Groetjes van groep 3B 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 5A 
Vorige week donderdag was schrijver Pimm van Hest bij ons in de klas i.v.m. de Kinderboekenweek. Hij 
heeft in het verleden als leerkracht op De Heiacker gewerkt, maar heeft uiteindelijk toch ervoor gekozen om 
(kinder)boeken te gaan schrijven. Pimm heeft al verschillende prentenboeken geschreven en uitgebracht; 
deze zijn te zien op zijn website: www.pimmvanhest.nl  Tijdens dit klassenbezoek konden de kinderen 
vragen stellen zoals: ‘waarom heb je voor dit beroep gekozen’ en ‘wat was je eerste boek’?  



Pimm heeft ook het boek ‘Het weerjongetje’ voorgelezen. De kinderen keken mee op het digibord, zodat ze 
de prenten goed konden zien.  
En ten slotte hebben we een boek gekregen in verband met de 
Kinderboekenweek, namelijk ‘Wolvenfeest’ van Paul van Loon. De juffrouw zal 
daar elke dag een stukje uit voorlezen. Wat een feest! 
Afgelopen maandag hebben we onze jaarlijkse ‘Heiackerdag’ gehad in speeltuin 
Klein Zwitserland. We hebben heerlijk gespeeld en gelukkig is het droog 
gebleven. Ook dat was natuurlijk een feest voor de kinderen! 
Deze week hebben de kinderen uit onze klas tijdens het buiten spelen met 
speelkaarten gespeeld. 
Dit doen wij om meer sturing aan te brengen in het buiten spelen van de kinderen. 
Doordat soms kinderen zich vervelen, slaan conflicten sneller toe en dat proberen 
wij op deze manier te voorkomen. Ook gaan de kinderen in groepjes aan de slag 

met de speelkaarten, waardoor ze leren samenwerken op een leuke manier. De kinderen waren erg 
enthousiast en konden elkaar opstekers geven omdat er heel fijn buiten werd gespeeld. 
Tijdens de Vreedzame Schoolles hebben we het gehad over opstekers en afbrekers en hoe kunnen we 
conflicten voorkomen? We hebben hiervan een woordweb gemaakt op het Digibord. 
 
Groep 6/7A 
Buiten spelen in Klein Zwitserland! 
Eindelijk was het dan zover en vertrokken we 's morgens rond 9.00 uur met de bus naar Klein Zwitserland, 
uitgezwaaid door enkele ouders. Na ongeveer drie kwartier rijden kwamen we aan met lekker weer! Nadat 
iedereen op de hoogte was van de centrale plek, gingen de kinderen in groepjes op pad om het park te 
ontdekken. En wat was er veel te zien en te beleven, maar vooral veel te doen! 
Gedurende de hele dag werd er dan ook lekker gespeeld in speeltoestellen en forten, werd er met zand en 
water gerommeld en gebouwd met takken. Tegen 15.30 uur was het helaas al weer tijd om, moe maar 
voldaan, te vertrekken richting school. We kunnen in elk geval terugzien op een erg geslaagde dag. 
 
In de klas! 
Naast het heerlijke uitstapje is er in de klas ook heel hard gewerkt. Natuurlijk  aan de “gewone” vakken 
zoals: taal, spelling, lezen en rekenen, maar ook aan de Kinderboekenweek wordt aandacht geschonken 
door eens extra voor te lezen, een mooi boek als cadeau in ontvangst te nemen en leuke werkbladen te 
maken.  
Ondertussen is het ook al weer bijna herfstvakantie. Dit is soms al te merken aan het weer en het korter 
worden van de dagen. Na de herfstvakantie gaan we met de boekbesprekingen en de spreekbeurten van de 
leerlingen beginnen. Ik ben erg benieuwd welke boeken en onderwerpen ter sprake zullen komen. 
Alle kinderen weten op welke datum zij aan de beurt zijn en hebben dan ook ruim voldoende tijd (gehad) om 
zich goed voor te bereiden. 
Als laatste wil ik de kinderen uit de klas bedanken voor het warme welkom dat ik afgelopen week heb 
ontvangen op mijn verjaardag. Aan het einde van het schooljaar zullen we een feestje vieren. 
Meester Bas 
 
Groep 6B 
Afgelopen maandag hebben we een geweldige dag gehad in speeltuin Klein Zwitserland. Het was mooi weer 
en er was voor elk wat wils. Hieronder kunt u wat stukjes lezen, geschreven door kinderen uit groep 6B. Wij 
willen de commissie, die dit alles georganiseerd heeft heel hartelijk bedanken, want het was in één woord 
‘super’.  
Op dinsdag gingen we weer gewoon aan de slag! Maar eerst even bijkletsen en praten over de leuke 
ervaringen van de maandag. Daarover hebben de kinderen ook een stukje geschreven in hun projectschrift. 
Ook daarin kwam het woord ‘superleuk’ vele malen voor. 
Deze week ben ik gestart met het voeren van gesprekjes met kleine groepjes kinderen. We hebben het dan 
over van alles wat van toepassing is op groep 6B. Het kunnen onderwerpen zijn op cognitief, maar ook op 
sociaal - emotioneel gebied. De kinderen kunnen ook aangeven wat ze graag zouden willen, of ze zich 
lekker voelen in de klas, waar ze tegenaan lopen en wat hun verwachtingen zijn. Na het eerste gesprekje 
kwamen er meteen al allerlei ideeën naar boven. Zo kunnen we samen onderwijs maken, waarbij de 
interactie tussen leerling en leerkracht nog groter wordt. Volgende week voer ik nog een paar van zulke 
gesprekjes. Ik ben benieuwd wat de resultaten zullen zijn. 
Deze week is er bij een aantal leerlingen DMT afgenomen en komende week volgen er ook nog wat AVI- 
afnames. De afname voor alle kinderen is in november. Deze week zijn we gestart met het eerste thema van 
Naut (Natuur en Techniek) ‘energie’. Vandaag hebben we de toets gemaakt van het eerste thema van 
Brandaan. Morgen wordt het P.I.- dictee afgenomen om de vorderingen te kunnen zien bij spelling.  
 
 
 



Naar Klein Zwitserland, geschreven door leerlingen van 6B 
 
Heiackerdag 6 oktober 2014, door Bregje  
De Heiacker en de Weldsehei zijn op schoolreisje geweest naar Klein Zwitserland.  
Om 9:00 uur zaten we in de bus en om 10:00 uur waren we er.  
Eerst moesten we naar de centrale plek. 
Toen mochten we rond lopen met je groepje. 
En er was van alles te doen, bijvoorbeeld een lange glijbaan, traptreintjes, en een 
hoge schommel en nog veel meer. Er waren veel leuke dingen te doen. 
En groep 1, 2, 3 en 4 waren met een begeleider. De rest mocht alleen. 
Het was een superdag!!! 
 

Schoolreisje 6 oktober 2014, door Ties  
De Heiacker en de Weldsehei zijn op schoolreisje geweest in 
Tegelen, Klein Zwitserland. Van 9 tot 10 uur zaten we in de bus. Bij 
aankomst zag ik meteen dat het thema halloween was. 
Mijn groepje was: Jilles, Robin, Daan, Tommie en ik. 
We begonnen bij de schommels en daarna gingen we hutten bouwen. 
En toen gingen we naar de langste glijbaan van het pretpark en 
daarna naar de steilste glijbaan van het pretpark. 
De rest van de dag heb ik met mijn moeder meegelopen omdat ik niet 
lekker was.  
Dit was mijn verslag. Door Ties. 
 
 
 
De langste glijbaan 
 

Heiackerdag 6 oktober 2014,door Thijs 
6 oktober zijn we met de hele school naar Klein Zwitserland gegaan. 
En 9:00 zaten we in de bus en rond 10:00 kwamen we aan. Iedereen 
vond het leuk. Er was een hele lange glijbaan waar ik heel vaak vanaf 
ben geweest. En ik zat in een groepje met: Lucas, Mathijs, Ralph, 
Ruben, Dave en ik. 
Er was voor iedereen wel iets te doen. Het was een heel gezellige dag 
met mooi weer. 
 
BELANGRIJKE DATA 
1 t/m 16 oktober: Kinderboekenweek 
7 t/m 10 oktober: Schoolkamp groep 8  
16 oktober: Schoolraadvergadering 19.30u Weldsehei 
20 t/m 24 oktober: Herfstvakantie 

 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Luca (3B), Noor (6B), Rik (7B), Melody (KC), Daan (KA), Lukas (4B),    
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGEN 
Brede School Verslaggevers 1 
Brede School Verslaggevers 2 
 
 
 

 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 

http://www.heiacker.nl/
mailto:heiacker@veldvest.nl

