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Agenda
13 december: Deze week oudergesprekken via Teams met de ouders van groep 1
23 december: Kerstvieringen in de groepen onder schooltijd
24 december: Vanaf 12 uur hebben de leerlingen Kerstvakantie!
10 januari: Eerste dag na de Kerstvakantie
14 januari: Uitgave van Infoblad 6

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

De decembermaand
Beste ouders en verzorgers,
De decembermaand wordt ook wel de wintermaand, de kerstmaand, de donkeremaand of
de feestmaand genoemd. Ooit was december de 10e maand van het jaar; het Latijnse woord
‘decem’ betekent tien.
Op onze school vieren we in december met de kinderen het Kerstfeest. Een gezellig moment
mét een boodschap van hoop. De blijde boodschap die besloten ligt in het Bijbelse verhaal
van de geboorte van Jezus Christus, de zoon van God.
December is traditiegetrouw voor veel mensen ook de maand om elkaar iets te geven. We zijn
blij dat veel mensen de weg naar onze december-cadeaukast hebben weten te vinden.
Verder leest u in dit Infoblad een stukje over een cadeau dat we kregen van “Het Groninger
Landschap”. En leest u over een mogelijkheid om zelf iets te geven aan een goed doel – het
Jeugdfonds.
In deze uitgave vindt u verder o.a.
een bericht van de peuterspeelzaal,
een stukje van de MR, een vraag
over BSO en een bericht over de
Schakelklas. Ik wens u veel
leesplezier!
Daarnaast wens ik u alvast een hele
fijne vakantie en een goed en
gezond begin van het nieuwe jaar,
2022!
Met vriendelijke groeten,
Ronald Staal, directeur.
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__________________________________________________________________________________________

Van de Medezeggenschapsraad (MR)
In de maand november hebben we twee keer een vergadering gehad. Fijn om te melden dat
Robin Parengkuan per 1 december, vanuit het team, ook MR-lid is geworden.
We zijn tijdens de vergaderingen door Ronald Staal op de hoogte gebracht van een aantal
zaken, o.a. zichtbaarheid van de peuterspeelzaal “de Vlieger”, d.m.v. een banner en
raamsticker; inspectiebezoek vanuit het bestuur en ‘nieuwbouw en profilering’, waarbij de
gemeente ook betrokken is. De oudergeleding wil daarbij ook meedenken over het profiel van
onze school (wat willen we zijn en uitstralen als school).
Ook hebben we gesproken over borging van de Daltonprincipes. Een werkgroep Dalton zal
de Daltonpijlers voortzetten d.m.v. klassenbezoeken, afspraken per vak, checklist en aanpak
in de klas en inspiratiemomenten. Ook zijn we geïnformeerd over de kinderfysio binnen de
school. Begin volgend jaar zal er een tevredenheidsenquête voor ouders, kinderen en
leerkrachten worden uitgezet.
__________________________________________________________________________________________

Van peuterspeelzaal “de Vlieger”
Wij op peuterspeelzaal de Vlieger zijn volop bezig geweest met ons thema: Sinterklaas. En
Sinterklaas heeft ons goed verwend.
Iedereen op peuterspeelzaal de Vlieger,
heeft een cadeau en een schoen cadeau
gekregen. En voor peuterspeelzaal de
Vlieger hebben wij Duplo, een mooie puzzel
en een spel gekregen. Dank u wel
Sinterklaas.
Nu gaan wij verder met het thema Kerst.
Afgelopen dinsdag hebben wij onze mooie
banner bewonderd die buiten aan het
grote hek hangt. Mooi geworden. En nu
hopen we dat er veel nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes komen om mee te spelen.
GEZELLIG!!!
Groetjes juf Saskia, psz de Vlieger
__________________________________________________________________________________________

Jeugdverpleegkundige
Als u eenmaal niet meer met uw kind naar het consultatiebureau
gaat, kan het nog steeds zijn dat u vragen heeft. Bijvoorbeeld
rondom opvoeding of gezondheid. Of omdat u niet precies weet
waar u met uw vraag naar toe moet. Dan is het goed om te
weten dat er een jeugdverpleegkundige van de GGD is. We
delen daarom ook graag haar gegevens met u. Haar naam is
Nienke Kisjes en u kunt haar rechtstreeks bereiken via:

: 06-21 61 02 07
@: nienke.kisjes@ggd.groningen.nl
: Postbus 584, 9700 AN Groningen
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__________________________________________________________________________________________

Onderwijs op afstand
We hopen natuurlijk niet dat het zover komt: een sluiting van de scholen. Gelukkig is daar op
moment van schrijven van dit Infoblad geen aanleiding toe. Maar helemaal uitsluiten kunnen
we het ook niet. Daarom treft u onderaan dit Infoblad een informatiebrief aan waarin u als
ouders geïnformeerd wordt over de regels rondom het online thuisonderwijs. U kunt hierin lezen
hoe we omgaan met persoonsgegevens en welke gedragsregels we hanteren bij online lessen.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht. Zo zijn we met
elkaar goed voorbereid op de procedures rondom thuisonderwijs mócht dit in de nabije
toekomst noodzakelijk zijn.
__________________________________________________________________________________________

Groninger Landschap
Stichting het Groninger Landschap bestaat 85 jaar! Deze
organisatie helpt het landschap van Groningen te
beschermen en biedt mensen de mogelijkheid te genieten
van al het moois dat er in onze omgeving te zien is in de
natuur. Vanwege dit jubileum kreeg de school een
vogelhuisje en een insectenhotel! We zullen richting het
voorjaar een mooie plek voor dit cadeau uitzoeken.
Groninger Landschap – bedankt!

(Ontdek alles over Het

Groninger Landschap en help mee!)
__________________________________________________________________________________________

Onze Schakelklas
De schakelklas is een klas voor nieuwkomerskinderen. In de schakelklas zitten kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Recentelijk hebben we weer enkele nieuwe kinderen mogen
verwelkomen!
Nieuwkomerskinderen beheersen de Nederlandse taal nog niet voldoende om in een reguliere
klas mee te kunnen komen. Daarom komen ze (soms met de taxi en nu ook met een bus) naar
de schakelklas. In de schakelklas zitten vluchtelingkinderen, maar ook kinderen die
geëmigreerd
zijn
naar
Nederland,
bijvoorbeeld
vanwege het werk van hun
ouders. Gemiddeld zitten de
kinderen 40 weken in de
schakelklas. Na deze 40
weken gaan de kinderen
naar een reguliere klas. Een
klas met leeftijdsgenootjes.
Op een school in de wijk waar
de kinderen wonen. Wanneer
ze in Beijum wonen, blijven de
kinderen dus bij ons op school.
Naast veel onderwijs in de
Nederlandse taal werken de kinderen in de schakelklas natuurlijk ook aan andere vakken. Ze
krijgen o.a. rekenen, bewegingsonderwijs, handvaardigheid en muziek en is er veel aandacht
voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Op de foto ziet u hoe de schakelklas is ingericht.
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__________________________________________________________________________________

Van het Jeugdfonds
Als school delen we graag onderstaand bericht van het Jeugdfonds. In deze
decembermaand wordt er veel aan elkaar gegeven en cadeau gedaan. Als u wilt kunt u ook
iets bijdragen aan het Jeugdfonds, om daarmee weer te geven aan kinderen die dat nodig
hebben….

Wat is er mooier dan kinderen en jongeren de kans geven deel te nemen aan sport en
cultuur? Daarom roepen wij december uit tot Jeugdfonds Geefmaand. Tijdens deze maand
hebben wij mooie acties samen met onze ambassadeurs!
Tijdens de Jeugdfonds Geefmaand willen we er samen met jou voor zorgen dat het Jeugdfonds
bekend wordt bij iedereen. Zodat we in 2022 nóg meer kinderen een jaar lang mee kunnen laten
doen met voetbal, muziekles, turnen, dansen,
zwemmen, judo, tennis of theaterles.
Onze ambassadeurs helpen en stellen mooie
prijzen beschikbaar die jij kan winnen! Bekijk alle
acties van onze ambassadeurs. Ook zonder
doneren kun je meedingen naar de prijzen die
door de ambassadeurs weggegeven worden.
__________________________________________________________________________________________

BSO
Zoals u weet kunnen ouders sinds enige tijd gebruik maken van de peuterspeelzaal in het pand
van de Heerdstee. De peuterspeelzaal valt onder VCOG Kinderopvang.

Er zijn plannen om, bij voldoende belangstelling, in het nieuwe schooljaar ook
te starten met een BSO-groep (buitenschoolse opvang). We zijn daarom erg
benieuwd of u als ouder geïnteresseerd zou zijn in de mogelijkheid voor uw
zoon of dochter om tussen 7.30-8.30 uur en 14.00-18.30 uur gebruik te maken
van een BSO voorziening op de Heerdstee.
U kunt uw interesse geheel vrijblijvend kenbaar maken door een bericht te sturen naar
r.staal@vcog.nl of door te reageren met het contactformulier op de website van de Heerdstee.
__________________________________________________________________________________________

Ouderbrief thuisonderwijs
De bijlage op de volgende pagina hoort bij het stukje “Onderwijs op afstand” in dit
Infoblad…
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