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Infoblad 2  

Informatieblad van CDBS De Heerdstee * Bentismaheerd 1 * 9736EA Groningen *  050-5417232  
Vrijdag 17 september 2021  

  

 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Werken op een basisschool is heel afwisselend. Er gebeurt veel en geen dag is hetzelfde. In de 

groep zijn er elke dag mooie momenten waarbij je als leerkracht denkt: hier doe ik het voor! 

En ook als directeur zie ik regelmatig mooie ontwikkelingen, nieuwe initiatieven en bijzondere 

gebeurtenissen die bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.  

 

Wat is het bijvoorbeeld goed om te zien hoe onze leerlingen, ieder op zijn of haar eigen niveau,  

samen lezen in een groep met kinderen uit verschillende klassen. Wat zie ik veel enthousiaste 

gezichten als de kinderen weer op schoolreis kunnen gaan op een prachtige, zonnige dag. En 

wat ben ik blij dat ik mag werken met een team dat zich zo hard inzet voor de fijne sfeer op 

school en het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs. Iets waar we ook tijdens de 

studiedag weer mee aan de slag zijn geweest.  

 

Ook het contact met u als ouder vinden we belangrijk en we zijn daarom aan het kijken hoe 

we de 

ouderbetrokkenheid weer 

nieuw leven in kunnen 

blazen. Mede vanwege 

Corona heeft dat toch 

stilgelegen. U vindt 

daarom in dit Infoblad o.a. 

een oproep voor wie zou 

willen deelnemen in de OR 

– de Ouder Raad. Ik hoop 

op uw reactie…! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ronald Staal, directeur. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mooie momenten 

af…Survival 

     

Agenda   

       

            

  
  

    

    

    

        

  

  
  

  
  

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

24 september: schoolfotograaf op school; juf Janine (groep 1) gaat trouwen 

8 oktober: VCOG margedag – alle leerlingen zijn vrij! 

15 oktober: uitgave Infoblad 3 

18-22 oktober: Herfstvakantie 

 

 

Voor nieuws van de 

Brugfunctionaris zie de 

bijlage bij dit Infoblad! 
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__________________________________________________________________________________________  

Heeft u al toegang tot Klasbord? 

Voor communicatie met u als ouder maakt de school gebruik van een app: Klasbord. Via deze 

app krijgt u het Infoblad, leest u berichten van de leerkracht en kunnen we u op de hoogte 

houden van bijzondere gebeurtenissen. Maar de app kan nog meer, zoals het automatisch 

plannen van 10-minutengesprekken. We zullen daarom de app ook steeds meer gaan 

gebruiken. Dat betekent ook dat we op termijn dit soort informatie niet meer via email zullen 

sturen. Het is daarom belangrijk dat u de app installeert op uw mobiel en uzelf koppelt aan uw 

kind. Mocht dit niet lukken, neemt u dan a.u.b. contact op de met leerkracht, zodat we u 

kunnen helpen. 

  

__________________________________________________________________________________________  

Studiedag 15 september 

Als team hebben we een geslaagde studiedag gehad op 15 september. We hebben o.a. 

scholing ontvangen rondom het geven van meer effectieve lessen. We hebben meegedacht 

over het nieuwe beleidsplan van de VCOG. We zijn met cultuur, rekenen en een nieuwe 

methodiek voor het uitbreiden van de woordenschat bezig geweest en daarnaast was er tijd 

om tijdens een heerlijke lunch ideeën uit te wisselen.  

Een dergelijke studiedag is een dag waarop intensief gewerkt en geluisterd wordt, met als doel 

om eens de wat grotere onderwerpen goed te kunnen behandelen. Hiermee verhogen we 

de kwaliteit van ons onderwijs en dat komt ten goede aan alle leerlingen van onze mooie 

school!  

__________________________________________________________________________________________ 

Een digitaal kijkje in de school….? 

Elke week publiceren we minimaal een Twitter-bericht over een aspect van de school, vaak 

met foto’s. Zo hebt u dit jaar o.a. al enkele 

leeshoekjes kunnen zien, hebben we laten zien 

waar de leerlingen uit de Schakelklas vandaan 

komen, hoe we groepsdoorbrekend lezen en hoe 

onze peuterspeelzaal “de Vlieger” er uit ziet. En 

natuurlijk meldden we ook dat er groepen op 

schoolreis gingen. Wilt u dergelijke berichten ook 

ontvangen? Volg dan het Twitterkanaal van de 

school @DeHeerdstee.  

__________________________________________________________________________________________ 

Oproep Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek zal dit jaar plaatsvinden van 6 t/m 17 oktober en heeft als thema: 

“Worden wat je wil...”. Op school zullen we allerlei activiteiten doen rondom dit thema, met 

onder andere een schrijf- illustratie- én voorleeswedstrijd. Ook willen we ouders vragen om 

tijdens het eten in de klas te komen vertellen over hun beroep en over wat ze vroeger als kind 

wilden worden. Lijkt u dit leuk? Meldt u dan aan bij de groepsleerkracht! 

https://twitter.com/DeHeerdstee
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.web2work.schoolapp2&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/nl/app/klasbord-ouderapp/id1437881961
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__________________________________________________________________________________________  

Van de MR 

Hallo ouders, 

 

We zijn als MR (medezeggenschapsraad) ook alweer van start gegaan dit jaar. We hebben 

onze eerste 

vergadering gehad 

waarin we kennis 

hebben gemaakt met 

Ronald, de nieuwe 

directeur. In de MR 

zitten drie 

leerkrachten en 3 

ouders en we 

vergaderen 

ongeveer 6 keer per 

jaar.  

 

Tijdens die 

vergaderingen 

denken we mee met 

de plannen die op school gemaakt worden. Ook brengen we soms zelf ideeën in voor school 

waarvan we denken dat het een positief effect heeft op de school of signaleren we 

problemen.  Na elke vergadering zullen we een korte samenvatting  maken van de dingen die 

we besproken hebben voor het infoblad. Zo kan iedereen lezen waar we mee bezig zijn.  

 

Wil je een volledig verslag van de vergadering hebben, dan kun je ons mailen en dan sturen 

we je die toe(mr.heerdstee@gmail.com). 

 

Groeten van Jansje, Annemieke, Anja, Annette en Richard (v.l.n.r. op de foto). 

__________________________________________________________________________________________  

OR-leden gezocht ! 

We zijn op zoek naar enkele ouders die samen de OR van de school – de ouderraad – nieuw 

leven in willen blazen. Een groep ouders die, als de Corona maatregelen het straks weer 

toelaten, wil helpen bij bepaalde activiteiten en wil meedenken over hoe we ouders in het 

algemeen meer bij school kunnen betrekken. Als dit iets voor u zou kunnen zijn, kunt u zich 

voor de OR opgeven bij Ronald Staal, via r.staal@vcog.nl.  

__________________________________________________________________________________________  

Nieuwbouwtraject 

In een eerder Infoblad is al eens iets geschreven over mogelijke nieuwbouw voor de 

Heerdstee. Het is inderdaad het plan dat er nieuwbouw komt voor de school. Binnenkort zal 

vanuit de gemeente en de VCOG een projectteam worden opgericht dat de nieuwbouw 

zal begeleiden. Als directeur van de school zal ik daar zitting in nemen. Ook is er op school 

een werkgroep voor de nieuwbouw opgericht, waarin leerkrachten zitten die specifiek mee 

zullen denken met de plannen.  

Ik wil u hierbij graag laten weten dat ik u op de hoogte zal houden zodra er concrete zaken 

te melden zijn.   

mailto:mr.heerdstee@gmail.com
mailto:r.staal@vcog.nl
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__________________________________________________________________________________________  

Informatie van de ‘blokfluit juf’…. 

De blokfluit is één van de leukste instrumenten om kennis te maken met zélf muziek maken.  

En het is aangetoond dat kinderen die een muziekinstrument bespelen behalve muziek 

maken, ook veel leren op andere vlakken. 

Het verbetert sociaal gedrag, bevordert schoolprestaties, stimuleert de intelligentie en 

vermindert concentratieproblemen. 

 

Maar bovenal : Muziek maken is leuk ! 

 

Daarom geef ik al vele jaren blokfluitles op De HEERDSTEE ! 

Met heel veel enthousiasme begeleid ik de kinderen in het leren blokfluitspelen.  

Want blokfluitspelen is niet altijd even makkelijk maar we proberen het wel zo leuk mogelijk te 

maken. 

Ik zou graag willen beginnen met een nieuwe groep kinderen uit groep 4 en 5. 

Schuilt er in uw zoon of dochter ook een klein muzikantje, en vindt u het belangrijk dat uw kind 

al op jonge leeftijd met muziek gaat beginnen, dan kunt u mij bellen voor meer informatie over 

de blokfluitlessen, de kosten, het lessysteem enz. 

   

(Mocht u een minimuminkomen hebben en zijn de leskosten een bezwaar, dan kunnen we 

een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Meldt u dit dan wel direct bij de 

aanmelding.) 

  

De blokfluitlessen duren een half uur en worden gegeven op woensdag  na schooltijd. 

Bij voldoende belangstelling gaan we binnenkort beginnen 

   

Met vriendelijke groet 

Ria Nijborg 

050-5420436 / 06-42597914          

 

  

  

 


