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Agenda
15 november: Vanaf deze week is er 3x per week schoolfruit op school
23/24 november: Voorlopige adviesgesprekken groep 8
3 december: Sinterklaasfeest op school
10 december: Uitgave van Infoblad 5
23 december: Kerstviering
24 december: vanaf 12 uur hebben de leerlingen Kerstvakantie!

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

Persconferentie
Beste ouders en verzorgers,
U ontvangt dit Infoblad iets later dan gepland. Dit vanwege de persconferentie rondom de
Corona-maatregelen die voor afgelopen vrijdag stond aangekondigd. Het leek me goed dit
moment af te wachten en u gelijk op de hoogte te kunnen brengen van de eventuele
consequenties van de aangekondigde maatregelen voor het basisonderwijs. Verderop in dit
Infoblad leest u er meer over.
We kunnen terugkijken op een fijn schoolontbijt op 2 november. Ook hebben de leerlingen
prachtige lampions gemaakt. En ondanks dat de inloop niet door kon gaan heeft u daar als
ouder toch van kunnen meegenieten middels het filmpje. Tegelijkertijd zien we al weer vooruit
naar de komende feestdagen, zoals Sinterklaas en Kerst.
In deze uitgave leest u verder o.a. over enkele mooie inhoudelijke initiatieven waar we op de
Heerdstee mee bezig zijn als team. Zo krijgt u een indruk van de ontwikkelingen die spelen. Ook
deelt meester Hesron informatie over de Denk & Doe-klas. Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groeten,
Ronald Staal, directeur.

(de goed gevulde ‘december
cadeaukast’)
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__________________________________________________________________________________________

Infoblad voortaan alleen via Klasbord
Het Infoblad zal met ingang van deze uitgave alleen via de Klasbord-app worden 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.
__________________________________________________________________________________________

December cadeaukast
Ook dit jaar hebben we weer een cadeaukast. We gunnen graag ieder kind een mooi cadeau
van Sinterklaas of met de kerstdagen. Soms is dit moeilijk voor ouders te bekostigen daarom
hebben we weer een cadeaukast. U kunt hier vanaf 15 november terecht en gratis een mooi
cadeau voor uw kind(eren) uitzoeken. Elke dag zal de kast open zijn van 8.30 tot 9.00 uur en
van 13.30 tot 14.00. Er zijn weer prachtige cadeaus ingekocht en we hopen dat de kast eind
december helemaal leeg zal zijn. Ook kunt u uw cadeau ter plekke inpakken of cadeaupapier
mee naar huis nemen. De kast bevindt zich gelijk bij binnenkomst in de school links, achter de
deur van het magazijn.
__________________________________________________________________________________________

Ouderhulp op school
De Heerdstee heeft weer een Ouder Raad (OR) van maar liefst
4 ouders! We heten Corien Potze, Annie Wolf, Tineke Kramer en
Annemieke van der Laan van harte welkom in de OR. De OR is
gelijk van start gegaan en heeft de hele school prachtig versierd
voor het Sinterklaasfeest. In verband met een verandering in de
financiële huishouding stopt Jolanda Dijkstra met haar taak als
penningmeester. Jolanda, bedankt voor alle hulp in de
afgelopen jaren!
Voor het verzorgen van het schoolontbijt heeft Azra Otten zich
opgegeven, met Sherell Daniél als invalouder. Ook deze ouders
wil ik graag bedanken voor hun bereidheid te komen helpen.
Graag dank ik ook Renee Folkerts die tot nu toe jarenlang het
schoolontbijt heeft verzorgd.
Renee en Ingrid Hilwerda helpen opnieuw mee als Bieb-ouders
en zijn weer gestart met het ordenen, repareren en aantrekkelijk
houden van de boeken voor de leerlingen.
Allemaal heel erg bedankt! Samen doen we voor de leerlingen van de Heerdstee heel veel
mooie en nuttige extra dingen… We hopen dat we gaandeweg het jaar u als ouder nog meer
kunnen laten participeren bij ons onderwijs.
Heeft u ook goede ideeën voor ouderhulp en ouderparticipatie? Neemt u dan contact op
met juf Ria: r.haverkamp@vcog.nl of bel op dinsdag en woensdag met de school.
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__________________________________________________________________________________________

Persconferentie
Op de Corona-persconferentie van afgelopen vrijdag zijn geen nieuwe maatregelen specifiek
voor het onderwijs aangekondigd. De huidige maatregelen blijven gelden, waaronder
beperkte toegang voor ouders op school vanuit het oogpunt van zorg voor de gezondheid
van ouders, leerlingen én leerkrachten. Ook moeten we terughoudend blijven met activiteiten
waarbij veel ouders tegelijk in de school zijn.
Mocht u toch in de school moeten zijn, vanwege een afspraak met een leerkracht, omdat u
komt helpen bij een activiteit of vanwege een andere reden, denkt u dan alstublieft goed aan
de volgende regels:
1) Houd anderhalve meter afstand van elkaar!
2) Kom met klachten die kunnen wijzen op Corona (hoesten, niezen, koorts e.d.) NIET op
school.
3) Gebruik bij voorkeur een mondkapje.
__________________________________________________________________________________________

Van de Sinterklaas-werkgroep
Iedereen heeft het kunnen zien op de televisie: Sinterklaas en de Pieten zijn weer in het land!
Op vrijdag 3 december komen ze ook bij ons op school en dat wordt natuurlijk feest!
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen ervan. Een aantal ouders heeft de school al mooi
versierd, het ziet er al heel gezellig uit!
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben vandaag lootjes getrokken en hebben hier
informatie over gekregen.

De kinderen van de groep 1 t/m 3 zijn die dag al om 12:00 uur vrij, zoals u ook al heeft kunnen
lezen op Klasbord. De kinderen krijgen die dag natuurlijk een traktatie en iets te drinken. De
kinderen van de groepen 4 t/m 8 lunchen gewoon op school, dus die nemen daarvoor eten
en drinken mee. De kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen nog iets van fruit meenemen.
We zijn nog in overleg hoe we de aankomst van Sinterklaas het beste kunnen organiseren, ook
in verband met de geldende coronaregels...

We verheugen ons op een leuke tijd en een mooi feest! We houden u op de hoogte!
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__________________________________________________________________________________________

Denk & Doe-klas (van meester Hesron)
In de Denk & doe klas zijn wij dit schooljaar gestart met het thema ‘Kijken als een onderzoeker’.
Om hier een begin mee te maken, hebben wij geleerd bomen te determineren. De kinderen
moesten dit doen in verschillende stappen. Eerst keken wij naar het blad, dan de schors en
tenslotte de vrucht. In het begin was het weleens lastig om kritisch te blijven, doordat wij
weleens zo overtuigd waren van een blad dat wij de laatste twee stappen oversloegen.
Uiteindelijk leerden wij goed een extra check te doen en dit ook te overleggen met de medeonderzoekers. De nieuwsgierigheid en de onderzoekende
houding van de kinderen was fantastisch om mee te maken.
De komende weken gaan wij bezig met het kijken vanuit
verschillende perspectieven. Hier zitten filosofielessen over
waarneming aan gekoppeld. Daarbij stellen wij ons vragen als:
Hoe kijkt en ervaart een vos, vogel, kind, insect, of
houthandelaar een boom? Kan ik dat wel weten?
Foto 1: De kinderen
bestuderen de schors
van een boom
Foto 2: David en Levi
zoeken bij welke boom
het blad hoort

__________________________________________________________________________________________

Ontwikkelingen op school
Als team zijn we ook dit schooljaar bezig om op verschillende vlakken de kwaliteit van ons
onderwijs te verbeteren. Daarnaast werken we met elkaar hard aan het vergroten van onze
eigen professionaliteit.
We hebben dit jaar 6 grote thema’s waar we aan werken en in dit Infoblad delen we ze graag
met u. We hopen u zo wat meer inzicht te geven in waar we achter de schermen mee bezig
zijn als team van de Heerdstee.
-

Profilering: we denken na over het profiel van de Heerdstee. Waar zijn we heel erg goed
in? Wat willen we verbeteren? Welke richting willen we op de komende jaren? Welke
meerwaarde bieden wij voor uw kinderen t.o.v. de andere scholen in de wijk? Samen
met een externe deskundige buigen we ons over die vragen

-

Effectieve les: we hebben aandacht voor de opbouw van de lessen die we geven.
Aan de hand van bewezen effectieve methodes kijken we naar zaken als het lesdoel,
het ophalen van voorkennis, een goede en effectieve instructie en de juiste vormen
van inoefening. Ook op dit vlak worden we begeleid door een externe deskundige en
daarnaast bespreken we als team gezamenlijk goede tips & trucs.

-

Logo 3000: in de Schakelklas gebruiken we deze mooie methode al om de
woordenschat bij kinderen te vergroten. We bekijken of de methode ook zinvol kan zijn
bij onze kleutergroepen.
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-

ICT: meester Hesron heeft een doorgaande leerlijn gemaakt op het gebied van ICT en
hij ondersteunt leerkrachten om ICT een goede plek binnen ons onderwijs te geven.
Met voldoende moderne devices voor de leerlingen is de infrastructuur aanwezig om
ICt ten volle te benutten!

-

Ouderbetrokkenheid: over dit speerpunt leest u regelmatig al nieuws in het Infoblad.

-

Dalton: we kijken naar de juiste manier van het borgen van de pijlers en elementen van
Dalton die we waardevol vinden voor onze school.

Bij elk onderdeel hoort een werkgroep van enkele leerkrachten. Zij hebben actieplannen
opgesteld om bij elk thema aan concrete doelen te werken.
Tegen het einde van het jaar zullen we u laten zien wat we met elkaar hebben bereikt!
__________________________________________________________________________________________

Van de Jeugdgezondheidszorg…
Als je kinderen al vroeg gezonde eetgewoonten aanleert, dan help je ze met het ontwikkelen
van een gezond eetpatroon. Maar hoe doe je dat? Op de website van het Voedingscentrum
vind je handige opvoedvideo's en webpagina's boordevol tips en voorbeelden.
Nieuwe videoserie
Hoe geef je zelf het gezonde voorbeeld aan je kinderen? En hoe zorg je ervoor dat ze niet
steeds om snoep en snacks vragen? Bekijk de 4 video's voor praktische tips en voorbeelden.
•
•
•
•

Hoe geef je het goede voorbeeld?
Hoe leer je je kind gezond snacken?
Hoe maak je afspraken?
Hoe ga je om met verleidingen?

Meer informatie

Lees meer op de site van het Voedingscentrum
Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem gerust contact op met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Groningen.
Dat kan via:
•
•
•

de JGZ-verpleegkundige van het consultatiebureau of de school van je kind.
Zie contactgegevens hieronder.
onze Telefonische Advisering, bel 050 367 49 91 of stuur een bericht via
WhatsApp 06 52 57 92 53. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag, 8.00 – 17.00 uur.

Eefje de Boer
0650858762
eefje.de.boer@ggd.groningen.nl
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__________________________________________________________________________________________

Kerstpakketten
Ook in de hal van de Heerdstee kunt u doneren voor de kerstpakketten!
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