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Infoblad 1   

Informatieblad van CDBS De Heerdstee * Bentismaheerd 1 * 9736EA Groningen *  050-5417232  
Vrijdag 27 augustus 2021  

  

 

Beste ouders,  

 

We zijn weer gestart! Moest u samen met uw kind of kinderen ook even weer wennen? De 

wekker weer op tijd? Broodje mee? Of ging het eigenlijk allemaal wel weer vanzelf? 

 

Als team hebben we een goede start gemaakt en zijn we enthousiast over het komende 

schooljaar. We houden u via het Infoblad op de hoogte! Ook posten we af 

en toe een leuk bericht op Twitter. Kent u ons Twitteraccount nog niet? Zoek 

ons dan maar eens op en volg ons: @DeHeerdstee. 

 

Voor mij als nieuwe directeur is het een extra bijzondere start van het schooljaar. Ik hoop velen 

van u het komende jaar te mogen ontmoeten op school. Mocht u iets met mij willen 

bespreken, schroom niet en maak een afspraak. Ook kunt u mij ’s ochtends voor half 9 altijd 

even aanschieten als ik bij de hoofdingang van de school buiten sta. 

 

Ik wens u, samen met uw kind of kinderen, een heel fijn en goed 

schooljaar toe! 

 

Ronald Staal, 

directeur. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De kop is er af… 

af…Survival 

     

Agenda   

       

            

  
  

    

    

    

        

  

  
  

  
  

7 en 9 september: “omgekeerde” oudergesprekken 

14 september: schoolreis voor de groepen 4 t/m 7 

17 september: uitgave Infoblad 2 

22 september: schoolreis voor de groepen 1 t/m 3 

 
Voor nieuws van de 

Brugfunctionaris zie de 

bijlage bij dit Infoblad! 
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__________________________________________________________________________________________  

 

Onze school is gezond! 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten 

wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 

Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat 

én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit 

vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere 

schoolprestaties en minder schooluitval.  

Binnenkort mogen we dit zichtbaar maken met een 

mooi bordje bij de voordeur! 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten 

over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

__________________________________________________________________________________________  

Schoolreisjes  

Midden en eind september kunnen de groepen 1 t/m 7 alsnog op schoolreis. Zij hadden vorig 

jaar vanwege Corona-maatregelen geen schoolreisje gehad. Groep 8 – de toenmalige groep 

7 – is als enige wel op reis geweest naar Schiermonnikoog. Groep 8 gaat daarom nu niet 

opnieuw op reis. Zij gaan aan het einde van het jaar wel op kamp.  

U krijgt een aparte brief over de schoolreisjes met alle details over de bestemmingen, de data, 

de tijden en de kosten. Leest u deze brief alstublieft goed door! 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Leerkracht afwezig?  

Soms is een leerkracht afwezig. Als we van te voren weten dat een leerkracht afwezig is, 

bijvoorbeeld vanwege een bruiloft, dan kunnen we op tijd zoeken naar een vervanger. Als een 

leerkracht plotseling ziek wordt, is dat niet altijd eenvoudig. Op de laatste pagina van dit 

Infoblad treft u een brief aan van het bestuur van de VCOG, waar de Heerdstee onder valt. 

Deze brief gaat over dit onderwerp.  

Binnenkort zetten wij de nieuwe Schoolgids 21-22 op de website. Daarin kunt u lezen hoe we 

handelen bij plotselinge afwezigheid van een leerkracht. Hieronder staat alvast de procedure 

die we hanteren:  

• We kijken of er een vervanger beschikbaar is in de invalpoule van de VCOG.  

http://www.gezondeschool.nl/
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• Wanneer dit niet het geval is kijken we of er intern iemand beschikbaar is om de groep 

over te nemen op de eerste dag.  

• Als we intern niemand hebben om de groep over te nemen splitsen we de groep op. 

We verdelen de leerlingen in groepjes over andere groepen.  

• Is er de tweede dag niemand beschikbaar dan zullen we u tijdig berichten dat uw kind 

thuis moet blijven. (Houd Klasbord in de gaten!).  

__________________________________________________________________________________________  

Schoolfotograaf 

We vertellen u nu alvast dat de schoolfotograaf op 24 september langs komt!  

__________________________________________________________________________________________  

Beslisboom 

Als bijlage bij dit Infoblad treft u ook de meest recente “beslisboom” aan. Een handig 

schema waarmee u kunt zien wanneer uw kind wel of niet naar school of de peuterspeelzaal 

mag i.v.m. Corona en mogelijke klachten. Twijfelt u als uw kind in contact is geweest met een 

besmet persoon, of heeft uw kind zelf klachten, kijk dan altijd op de beslisboom voordat u uw 

kind naar school laat gaan! 

__________________________________________________________________________________________  

Van de peuterspeelzaal 

Ook de peuterspeelzaal “de Vlieger” is weer begonnen met juf Saskia! Er is nog ruimte voor 

peuters op “de Vlieger”, dus als u iemand kent die een goede en leuke peuterspeelzaal 

zoekt, dan mag u “de Vlieger” van harte aanbevelen!  

Juf Saskia schrijft: 

“Wij zijn gestart met ons 

nieuw thema : klein wit visje. 

En in week 37 besteden wij 

aandacht aan vervuiling. 

Dus alles in de prullenbak en 

niet op straat gooien. Naar 

buiten opzoek naar afval en 

dit met grijpers opruimen.  

Zo blijft de zee ook schoon, 

voor de visjes.  

Groetjes Saskia” 
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_________________________________________________________________________________________  

 

Een veilige schoolomgeving  

Bij het brengen en halen, naar en van school, is het altijd druk in de  
Bentismaheerd. Veel kinderen komen lopend en fietsend naar 

school, soms op de step. Heel gezond! Ouders die verder weg 

wonen komen met de auto. Kinderen moeten leren om goed uit te 

kijken en veilig over te steken. Daar werken ouders en school samen 

aan. Maar kinderen zijn onvoorspelbaar en spontaan en dit gaat 

nog niet altijd goed. Daarom vragen we ouders die met de auto 

komen om   

de auto altijd in de parkeervakken of op het parkeerterrein te parkeren 

en rustig te rijden! 

 

Ook als u uw kinderen even snel wilt afzetten bij school. Alvast bedankt!  

__________________________________________________________________________________________  

Klasbord  

Het is belangrijk dat u als ouder alle 

berichten leest van  onze  school. U 

ontvangt van ons dit Infoblad,  maar 

 ook belangrijke  berichten van de 

leerkracht via Klasbord. Klasbord heeft ook 

een app op uw mobiele telefoon. Klasbord is 

een veilige omgeving. Uw gegevens worden 

niet gedeeld met andere ouders of 

instanties.  
U heeft recentelijk informatie ontvangen 

over de nieuwe Klasbord app. We hopen 

dat u deze allemaal zo snel mogelijk installeert. Zo weet u zeker dat u geen belangrijke 

mededelingen mist over de groep van uw kind.  

__________________________________________________________________________________________   

Omgekeerde oudergesprekken 

Op 7 en 9 september vinden de zogenaamde “omgekeerde oudergesprekken” plaats. Deze 

gesprekken mogen weer op school plaatsvinden! Via uw kind krijgt u een strookje mee waar 

de datum en tijd op staat wanneer u wordt verwacht voor dit gesprek. 

Tijdens deze gesprekken kunt u als ouders aangeven wat voor de leerkracht goed is om te 

weten over uw kind. Daarnaast mogen vanaf groep 6 de leerlingen ook meekomen op dit 

gesprek! Mocht het zo zijn dat u ook enkele dingen wilt bespreken met de leerkracht zonder 

dat uw zoon of dochter daarbij aanwezig is, dan kunt u daar de 2e helft van het gesprek voor 

gebruiken, terwijl uw kind alvast even buiten het lokaal wacht. 

We vinden het als school erg belangrijk om deze gesprekken met u te voeren aan het begin 

van het schooljaar. Zo zorgen we gezamenlijk voor de best mogelijke start voor uw kind! 

Op deze avonden kunt u bij de ingang ook nog snel een blik werpen op gevonden voorwerpen 

en kleding van eind vorig schooljaar… 
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Zwem-4-Daagse 
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Van het bestuur van de VCOG  

 


