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Agenda
11 februari: De rapporten gaan mee
15 en 17 februari: 10-minutengesprekken n.a.v. de rapporten
21 t/m 25 februari: Voorjaarsvakantie – alle leerlingen vrij (ook de PSZ)
4 maart: Opnamedag “Dit is Holland”
4 maart: Uitgave Infoblad 8

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

De Heerdstee – waar we allemaal leren…
Beste ouders en verzorgers,
Het team heeft deze week een margedag gehad. Tijdens deze dag hebben de leerkrachten
de uitkomsten van de Cito-toetsen geanalyseerd. Waar staan de kinderen precies? Welke
kennis beheersen ze goed en welke nog niet? En wat betekent dat dan voor de lessen de
komende tijd? Want een toets is geen middel om een kind af te rekenen op wat hij of zij al wel
of nog niet kan. Door de gemaakte toetsen goed te bekijken krijgt de leerkracht juist
belangrijke informatie voor de komende weken en maanden. Zodat we de leerlingen zo goed
mogelijk verder kunnen helpen.
Het fijne van onze school is dat we ons niet alleen verantwoordelijk voelen voor onze eigen
groep, maar ook voor de doorgaande leerlijn van groep 1 t/m groep 8. Daarom hebben we
aanstaande dinsdag een teamvergadering waarbij we de resultaten van de groepen aan het
gehele team presenteren. Zodat we elkaar tips kunnen geven en van elkaar kunnen leren. Ik
ben trots op het team van de Heerdstee dat met zoveel zorg en toewijding het beste uit elk
kind probeert te halen!
In dit Infoblad leest u o.a. berichten van de peuterspeelzaal, de MR en de Brugfunctionaris.
Ik wens u weer veel leesplezier!
Met vriendelijke groeten,
Ronald Staal, directeur.

Lees alle Infobladen ook op onze website: 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 7.308.30 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”…

Wij zijn inmiddels al gegroeid. Er zijn nu 5 kinderen, maar wij zijn nog op zoek naar meer vriendjes.
Komen jullie bij ons spelen?
We werken nog steeds over het thema “dromen”. Na de vakantie beginnen we met een nieuw
thema. We maken in de PSZ ook gebruik van de methode Logo 3000 om kinderen een brede
woordenschat aan te leren. Woorden zoals vangen, oprapen, warm, koud, lauw en heet
komen in deze periode veel aan de orde.
__________________________________________________________________________________________

Van de medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft op dinsdag 1 februari weer vergadert. We hebben een aantal zaken besproken
zoals het traject van profilering, ontwikkeling van de ICT-leerlijn, ouderbetrokkenheid en het
borgen van de Dalton pijlers.
Binnen enkele maanden zal er een tevredenheidsenquête worden uitgezet waarbij ouders,
kinderen en leerkrachten gevraagd wordt om een mening te geven over verschillende
schoolzaken (schoolomgeving, schooltijden, veiligheid, ouderbetrokkenheid, e.d.).
Binnen het team wordt er deze week weer verder gesproken over profilering.
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Bij de GMR (de ‘MR’ van de hele VCOG) is kennis gemaakt met de nieuwe interim bestuurder
van de VCOG, Albert Velthuis.
Mocht u de notulen van de MR graag in willen zien dan kunt u deze opvragen.
_________________________________________________________________________________________

Van de Brugfunctionaris - het Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan uit én met de steun van de landelijke Alliantie
‘Sporten en bewegen voor iedereen’. De ambitie van de Alliantie is dat iedere Nederlander
(18 jaar en ouder) een leven lang moet kunnen sporten en bewegen. Om die reden richt de
Alliantie zich op het wegnemen van belemmeringen en het creëren van belangrijke
randvoorwaarden voor sporten en bewegen; financiële, praktische en sociale
toegankelijkheid en vindbaarheid. Samen met gemeenten en partners maken we dit mogelijk.
Geen geld voor sport of een culturele hobby? Het Volwassenfonds Sport & Cultuur helpt!
En dat betekent dat mensen die geen geld hebben voor sport of een
culturele hobby met de support van het Volwassenenfonds bij ons terecht
kunnen. Het Volwassenenfonds betaalt de contributie en de deelnemer
gaat aan de slag met een activiteit naar keuze. Meer informatie? Check
www.volwassenenfonds.nl en ontdek of u in aanmerking komt.
De werkwijze in het kort:
Een volwassene (18+) wil meedoen aan sport of cultuur. Hij/zij gaat op
zoek naar een intermediair. (Bij ons op school Ria Haverkamp r.haverkamp@vcog.nl of bel 050-5417232). De intermediair dient online
een aanvraag in. Volwassenenfonds Sport & Cultuur beoordeelt de
aanvraag. Akkoord? De volwassene meldt zich aan bij een sport- of cultuur aanbieder. De
deelnemer kan nu een jaar lang aan de slag met sport of cultuur. De werkwijze is vergelijkbaar
met die van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Mocht u belangstelling hebben om te starten met sporten of een culturele hobby willen
oppakken of gewoon wat meer informatie willen mail of bel gerust. Ik help u graag als
intermediair bij het aanvragen. (Ria Haverkamp: r.haverkamp@vcog.nl of bel 050-5417232)
__________________________________________________________________________________________

De Heerdstee op Twitter
Als u ons volgt op Twitter, krijgt u regelmatig een leuk inkijkje
in de school. Activiteiten waar een groep mee bezig is, een
link naar een artikel over de Heerdstee in de Beijumkrant,
een foto van het werk van kinderen of een leuk plekje in de
school.
U kunt ons volgen via een Twitter-app op uw telefoon onder
de naam @DeHeerdstee.
Of u kunt ook kijken op onze website www.heerdstee.nl. In
de rechterkolom op de homepage ziet u ook onze Twitterberichten.
Zoals bijvoorbeeld het bericht over een les kleien in groep
6a: maak van klei je favoriete snack … … … … … … … …→
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