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Infoblad 6  

Informatieblad van CBS De Heerdstee * Bentismaheerd 1 * 9736EA Groningen *  050-5417232  
Vrijdag 14 januari 2022  

  

 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Het nieuwe jaar is begonnen en de scholen zijn open. Laten we hopen dat dat het hele jaar 

door zo zal blijven! 

 

We zijn als team goed gestart. Volgende week beginnen we met de afname van de 

middentoetsen van Cito en we zorgen er samen met de kinderen voor dat we er klaar voor 

zijn. Woensdag hebben we een teamtraining gehad van Guus Pastijn rondom een stukje 

profilering van de school: hoe kunnen we nog beter laten zien waar we als Heerdstee goed in 

zijn en wat we mooi vinden in ons onderwijs. En waar we ons nog meer specifiek op willen 

richten. Ook hebben we weer enkele nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. 

 

In dit Infoblad leest u berichten van de peuterspeelzaal, de jeugdverpleegkundige, de 

blokfluitjuf en de kinderfysio. Ook peilen we graag uw behoefte aan een BSO op de Heerdstee.  

Ik wens u veel leesplezier!  

 

Met vriendelijke groeten,  
Ronald Staal, directeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lees alle Infobladen ook op onze website: www.heerdstee.nl  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Het team van de Heerdstee wenst u een gelukkig 2022      

Agenda   

       

            

  
  

    

    

    

        

  

  
  

  
  

17 januari: Start van de toetsweken groep 3 t/m 8 (Cito middentoetsen)  

31 januari: Margedag – alle leerlingen zijn vrij (peuterspeelzaal is wel open) 

1 februari: De MR vergadert 

4 februari: Uitgave Infoblad 7 

11 februari: Rapport gaat mee 

 

Voor nieuws van de 

Brugfunctionaris zie de 

bijlage bij dit Infoblad! 

http://www.heerdstee.nl/
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__________________________________________________________________________________________  

Buitenschoolse opvang (BSO) 

Zoals u weet beschikt de Heerdstee over haar eigen peuterspeelzaal, de Vlieger. Vanuit VCOG 

Kinderopvang bekijken we de mogelijkheid om dit vanaf september in het nieuwe schooljaar 

uit te breiden met een BSO.  

We zijn erg benieuwd naar uw wensen voor een BSO en of er behoefte is bij onze ouders om 

gebruik te willen maken van een BSO op de Heerdstee, waarbij uw zoon of dochter tussen 7.30-

8.30 uur en/of tussen 14.00-18.30 uur kan worden opgevangen. 

We horen het graag (vrijblijvend) als u wellicht geïnteresseerd zou zijn. Dit helpt ons onze 

plannen beter te kunnen uitwerken. Laat het weten door een mail te sturen naar 

r.staal@vcog.nl of maak gebruik van het contactformulier op de website van de Heerdstee: 

Contact/Aanmelden – De Heerdstee  

__________________________________________________________________________________________  

Van peuterspeelzaal “de Vlieger”… 

Het nieuwe jaar is al weer begonnen. Komende weken gaan wij bezig met ons nieuw thema:  

“Dromen”. Hierin maak ik gebruik van twee boeken: “ Kikker in de kou” en “Eerst ving ik een 

monster”. De woorden die ik behandel zijn o.a. warm, koud en andere woorden die bij het 

thema aansluiten. Wij hebben er weer zin in! Joepie 🥰  

 

Groetjes Juf Saskia 

__________________________________________________________________________________________ 

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: 

mailto:r.staal@vcog.nl
https://heerdstee.nl/contact/
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: 06-21 61 02 07 
@:  nienke.kisjes@ggd.groningen.nl 
: Postbus 584, 9700 AN Groningen 
  

__________________________________________________________________________________________ 

Coronamaatregelen 

Gelukkig zijn de scholen weer open! We hebben de 

afgelopen maanden te maken gehad met diverse 

maatregelen om het virus onder de duim te krijgen. 

Ik wil u als ouders graag een groot compliment 

maken voor het begrip hiervoor en uw 

medewerking! We doen er alles aan om ondanks 

Corona het onderwijsproces zo goed mogelijk 

doorgang te laten vinden. 

Omdat we o.a. geen kinderen mogen verdelen 

over andere groepen kan dit bij ziekte van een 

leerkracht waarbij geen vervanging beschikbaar is 

voor een situatie zorgen waarbij de leerlingen voor 

een dag of langer thuis moeten blijven. 

Zodra het maar enigszins kan hopen we u als 

ouders ook weer in de school te mogen 

ontmoeten. Op dit moment zijn echter nog de 

beperkende maatregelen van kracht, die u voor 

de zekerheid hiernaast nog eens op een rijtje ziet. 

 

__________________________________________________________________________________________  

Van de muziekjuf, juf Ria… 

Het Schoolkoor gaat weer beginnen !    

Voor kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. We mogen weer naar school! En dus gaan we weer 

leuke dingen doen! Zoals zo snel mogelijk weer beginnen met zingen! 

En iedereen hoopt natuurlijk dat we ergens dit schooljaar een daverend concert kunnen 

geven. Als alles goed gaat, zal het concert plaatsvinden op donderdagavond 21 april, 

maar misschien moeten we het verschuiven naar later i.v.m. de Coronamaatregelen.   

We gaan er in ieder geval wel alvast voor oefenen! 

Dit jaar is het thema :  Reis om de Wereld  

 

We gaan een muzikale wereldreis maken met liedjes uit heel veel landen uit Europa, Afrika, 

Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Nieuw-Zeeland. Bij een groot deel van de liedjes wordt er ook 

gedanst of is er een Bodyclap… 

mailto:nienke.kisjes@ggd.groningen.nl
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De blokfluiters en andere muzikanten doen natuurlijk ook weer mee. Het wordt een vrolijke 

boel…… 

Als je mee wilt doen kun je je opgeven bij juf Ria Nijborg (de blokfluitjuf)  

Dit kan per telefoon 050-5420436 / 06-42597914 of per email rianijborg@gmail.com.  
Geef je naam, groep, telefoon en emailadres op. Meedoen kost €  30,00. 

(voor ouders met een laag inkomen waarbij deze € 30,- een bezwaar zijn, kunnen we hiervoor 

een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur; wilt u dit dan direct melden als u uw 

kind opgeeft voor het schoolkoor.) 

 

Je krijgt een boek met de teksten en een CD met de muziek waar je thuis mee kunt oefenen. 

Als je geen CD-speler of computer met CD-drive hebt, kun je de muziek ook op een USB-stick 

krijgen. Neem hiervoor even een USB-stick mee naar de eerste repetitie. Of ik kan de muziek via 

WETRANSFER versturen naar je computer. 

ALS JE MEE WILT DOEN MOET JE JE SNEL OPGEVEN, want de koorrepetities beginnen al op 18 

januari en dan iedere dinsdagmiddag direct na school tot 15.30 uur.  

We oefenen in het lokaal van de kerk .  

Ik heb er heel veel  zin in……...kom jij ook zingen ? 

Met vriendelijke groet  

Juf Ria Nijborg  

__________________________________________________________________________________________  

Kinderfysio 

De meeste kinderen houden van bewegen. Sommige kinderen zijn goed in rennen en springen, 

andere kinderen in knippen. Iedereen kan wel iets goed en heeft moeite met iets anders. Een 

aantal kinderen hebben extra oefening nodig om een bepaalde vaardigheid te leren, 

bijvoorbeeld schrijven. 

Schrijven met de hand is een complexe motorische taak. We zien 

regelmatig kinderen met een moeilijk leesbaar handschrift, zere 

schrijfhanden, kinderen die langzaam schrijven of moeite hebben met 

knippen of veters strikken. Met kinderfysiotherapie kunnen we kinderen 

helpen naar een leesbaar handschrift en meestal ook naar meer plezier 

in het schrijven. Ook kan fysio helpen bij andere problemen met 

beweging. 

In een mooie samenwerking met Kinderfysio Noord is 

kinderfysiotherapeut Djoeke Brons een dagdeel per week op de 

donderdag aanwezig op de Heerdstee. Leerlingen kunnen door de 

leerkracht, intern begeleider of ouders aangemeld worden voor o.a 

schrijftherapie door de kinderfysiotherapeut op school. Er zijn geen kosten 

verbonden aan kinderfysiotherapie.  

 

 

mailto:rianijborg@gmail.com

