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Agenda
18-22 oktober: Herfstvakantie
26 oktober: Informatieavond VO voor ouders van groep 7/8
2 november: Nationaal Schoolontbijt
12 november: Uitgave Infoblad 4
15 november: Vanaf deze week is er schoolfruit op school

Voor nieuws van de
Brugfunctionaris zie de
bijlage bij dit Infoblad!

Kinderboekenweek
af…Survival
Beste ouders en verzorgers,
Op woensdag 6 oktober startte de Kinderboekenweek, met dit jaar als thema “Worden wat je
wil”. Waarschijnlijk heeft u via Klasbord en Twitter al gezien dat we ook op de Heerdstee druk
met het thema aan de slag zijn gegaan. Lezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van
een kind en daarnaast is lezen gewoon ook nog eens heel erg leuk! Met de activiteiten die we
tijdens de Kinderboekenweek aan onze leerlingen hebben aangeboden hopen we ze iets van
de liefde voor het boek mee te geven.

Wie leest beleeft avonturen. Wie leest verwondert zich. Wie leest ontwikkelt zich.
Naast belangrijke algemene informatie leest u in deze speciale Kinderboekenweek-editie van
het Infoblad nog meer over wat de leerlingen allemaal hebben gedaan in deze periode. Ik
wens u als ouder dus ook VEEL LEESPLEZIER…!
Met vriendelijke groeten,
Ronald Staal, directeur.
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__________________________________________________________________________________________

Infoblad voortaan alleen via Klasbord
Deze uitgave van het Infoblad is de laatste die ook nog via email verstuurd wordt. Voortaan
krijgt u het Infoblad alleen via de Klasbord-app toegestuurd. Daarnaast staan de Infobladen
ook op onze website: Documenten – De Heerdstee. We willen u nogmaals aanmoedigen de app
te downloaden als u dat nog niet hebt gedaan. We zullen de app in de toekomst steeds meer
gaan gebruiken. Ook krijgt u via Klasbord de meldingen in geval van ziekte van een leerkracht.
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 met de leerkracht, zodat we u kunnen
helpen.
__________________________________________________________________________________________

Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt is een landelijk ontbijtevenement met als doel een gezond ontbijt,
elke dag en voor ieder kind. In de ontbijtweek schuiven basisscholen, kinderopvanglocaties en
brugklassen in heel Nederland aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de
beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk een goed
ontbijt is en wat je ’s ochtends het beste kunt eten. Op de Heerdstee ontbijten we samen op
dinsdag 2 november.
Het initiatief is in 2003 ontstaan uit een maatschappelijk idee van een aantal
ambachtelijk bakkers. Zij wilden het belang van een gezond ontbijt onder
de aandacht brengen van zoveel mogelijk schoolkinderen en hun ouders.
Het begon klein: vijf basisscholen deden mee met een proef waarbij
kinderen met hun juffen en meesters samen aan tafel gingen voor een
feestelijk ontbijt. Inmiddels is het Nationaal Schoolontbijt uitgegroeid tot een
initiatief waaraan jaarlijks ruim een half miljoen kinderen deelnemen op zo’n
2.500 scholen en kinderopvanglocaties.
Wilt u meer lezen over het belang van een goed ontbijt? Kijk dan hier:

Waarom ontbijten? - Nationaal Schoolontbijt.
__________________________________________________________________________________________

Ouderhulp op school
Gelukkig mogen we langzaamaan weer gebruik maken van hulp van ouders in de school.
Ouderhulp is welkom bij veel van de activiteiten die we op school aanbieden. We vinden het
belangrijk dat ouders betrokken kunnen zijn bij de school van hun kind. Op dit moment kunnen
we uw hulp goed gebruiken bij de volgende activiteiten:
-

-

Schoolfruit: vanaf 15 november starten we weer met schoolfruit op de Heerdstee. Welke
ouder wil soms helpen met het schillen van het fruit?
Ouderraad (OR): we kunnen nog steeds ouders gebruiken voor de OR. Een groep
ouders die wil helpen bij bepaalde activiteiten en wil meedenken over hoe we ouders
in het algemeen meer bij school kunnen betrekken.
Bieb-ouder: welke ouder wil helpen om de vele leesboeken die er op school zijn te
onderhouden en op de juiste plek te ordenen?
Ontbijt-op-school-ouder: We zoeken nog een ouder die het leuk vindt om op invalbasis
te komen helpen om de broodjes voor het ontbijt te smeren.

Wilt u zich opgeven? Stuur dan een mail naar r.staal@vcog.nl. Dank u wel…
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Schoolfruit
Zoals u in de oproep hierboven al hebt kunnen lezen zullen we vanaf 15 november weer
schoolfruit uitdelen op school. We zijn een “Gezonde School” (heeft u het mooie bordje al op
de muur gezien?) en het uitdelen van schoolfruit past hier goed bij.
Tot 22 april krijgen de kinderen drie porties groente en fruit per week. Na deze
20 weken kunnen uw kinderen zelf weer groente en fruit meebrengen naar
school. Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit
te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken
en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak
na tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de
kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel
durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt:
zien eten, doet eten. Meer informatie over schoolfruit vindt u hier: Voor ouders

- EU Schoolfruit.
__________________________________________________________________________________________

Van de VCOG
Hieronder leest u een persbericht van de VCOG, waar ook de Heerdstee onderdeel van is:

VCOG breidt uit en gaat verder als Stichting
Per 4 oktober ’21, is de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen verder gegaan als Stichting VCOG.
De stichting biedt Onderwijs en Kinderopvang van 0 tot 13 jarigen met als doel een optimale
ontwikkeling voor elk kind. Steeds meer scholen van VCOG worden dan ook een Integraal
Kindcentrum (IKC).
VCOG Onderwijs & Opvang bestaat momenteel uit vier IKC’s en 8 scholen voor christelijk en
algemeen bijzonder onderwijs in de gemeente Groningen. Erik Vredeveld, bestuurder VCOG, is
verheugd met het besluit dat genomen is in de Algemene Leden Vergadering: “Een nieuwe
organisatie in een modern jasje met een nieuw strategisch plan gericht op de toekomst van onze
leerlingen”.
VCOG volgt hiermee de landelijke ontwikkeling op haar eigen specifieke wijze met het belang van het
kind centraal.
__________________________________________________________________________________________

Ouders in de school
Nu veel Corona-maatregelen zijn opgeheven, hebben we met elkaar gekeken naar de
mogelijkheden om u als ouder weer meer bij de school te betrekken. Eerder in dit Infoblad
heeft u al kunnen lezen over ouderhulp die we zoeken, maar daarnaast willen we de ouders
van de jongste kinderen weer in de gelegenheid stellen af en toe even met hun kind mee de
klas in te lopen. In overleg met de MR is besloten dat ouders van leerlingen van groep 1 en 2
op maandag en vrijdag hun kind tussen 8.20 en 8.30 uur in de klas mogen brengen. Zo kunt u
het lokaal, de juf en de andere ouders ook wat beter leren kennen. Wilt u i.v.m. de lestijd wel
uiterlijk om 8.30 uur de school weer verlaten?
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Kinderboekenweek op de Heerdstee…
Een impressie:
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In de Kinderboekenweek hebben wij gewerkt over het thema beroepen. Daarbij hebben we o.a.
geleerd over de bakker en de kok, maar ook de brandweer, politie, kapper, astronaut, piloot,
danseres, tandarts, bouwvakker, schoonmaakster en fotograaf kwamen voorbij.
In de huishoek hebben we een "echt" restaurant ingericht met menukaarten en leerden we woorden
als: restaurant, ober, kok, menu(kaart), garde, beslagkom, schort, koksmuts, bedienen, afrekenen,
serveren, koken, bakken en nog veel meer.
Juf was geen juf meer maar ze was bakker en we leerden rekenen met koekjes. We leerden begrippen
als: meer, minder, de meeste, de minste, evenveel en we leerden de getallen 1 t/m 6. De koekjes die
juf had "gebakken" hebben ons uiteindelijk goed gesmaakt.
We weten inmiddels allemaal wat we willen worden als we later groot zijn, al kan dit per dag nog
verschillen. 😂
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