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Infoblad 8  

Informatieblad van CBS De Heerdstee * Bentismaheerd 1 * 9736EA Groningen *  050-5417232  
Vrijdag 4 maart 2022  

  

 

Beste ouders en verzorgers,  

 

We hebben bijzondere weken en maanden achter de rug. De continuïteit van het onderwijs 

stond vanwege de Coronapandemie onder druk. Ook op de Heerdstee hebben uiteindelijk 

bijna alle leerkrachten wel met Corona te maken gehad; zelf, of in gezin of familie.  

 

Ook u als ouder heeft hier waarschijnlijk wel iets van gemerkt. Er werden lessen overgenomen 

door andere leerkrachten, leerlingen werden soms verdeeld over andere groepen en ook 

moesten er helaas af en toe groepen thuis blijven. Regelmatig heb ik u als ouder van een 

bepaalde groep via Klasbord hiervan op de hoogte moeten stellen. 

 

Graag wil ik u een compliment maken. Een compliment voor de begripvolle wijze waarop u 

met deze omstandigheden bent omgegaan. Er hebben mij weinig tot geen klachten bereikt 

en ook van leerkrachten hoor ik dat u vertrouwen heeft in het feit dat wij als school ons best 

doen alles zo goed mogelijk te organiseren. Dit alles maakt het werken en regelen in deze tijd 

wel zo prettig – dank daarvoor! 

 

In dit Infoblad leest u o.a. berichten over ouders in de 

school, activiteiten van de middenbouw, cultuur op de 

Heerdstee, het museumbezoek van groep 5 en nieuws van 

de Brugfunctionaris en de muziekjuf. 

Ik wens u veel leesplezier!  

 

Met vriendelijke groeten,  
Ronald Staal, directeur. 

 

 

      

De Heerdstee heeft weer een leerlingenraad!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Een compliment is op zijn plaats…      

Agenda   

       

            

  
  

    

    

    

        

  

  
  

  
  

8 maart: de MR vergadert  

15 maart: voorstelling op school voor de groepen 1-4 en de schakelklas 

1 april: voorstelling voor groep 6a 

1 april: uitgave Infoblad 9 

6 april: voorstelling bovenbouw bij het Houten Huis  
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__________________________________________________________________________________________  

Dit is Holland 

Vandaag zijn op de Heerdstee de opnames geweest van het 

RTL4-programma “Dit is Holland”. We hopen op een mooie 

reportage die enkele van de unieke eigenschappen en 

pluspunten van de Heerdstee zal laten zien. Uiteraard houden 

we u op de hoogte van de datum van uitzending van het 

programma.   

__________________________________________________________________________________________  

Ouders op school 

Nu de meeste Corona-maatregelen zijn losgelaten, is het ook weer mogelijk voor ons om 

langzaam maar zeker ouders weer toe te laten in de school. Hierbij kunt u denken aan het 

brengen en halen van de jongste kinderen, maar ook aan allerlei activiteiten waarbij ouders 

welkom zijn. U kunt er van op aan dat wij al bezig zijn om de eerste activiteiten te plannen. 

Voor wat betreft de kleutergroepen heb ik nu al goed nieuws: u mag vanaf maandag 7 maart 

uw kind weer tot in het lokaal brengen. Dit geeft u de mogelijkheid even mee te lopen, het 

lokaal te bekijken, werkstukjes van de kinderen te zien, enz. We zijn blij dat dit weer mogelijk is, 

want vooral bij de jongste kinderen is het waardevol om af en toe eens even mee te lopen en 

interesse te tonen in wat uw kind u wil laten zien.  

Om dit goed te laten verlopen is het wel nodig dat we de regels nog even weer met elkaar 

afspreken. U mag uw kind brengen tussen 8.20 uur en 8.30 uur. Vanaf het moment dat het 

kleuterhek open gaat kunt u naar binnen. Wilt u meelopen naar het lokaal dan kan dat, maar 

we verzoeken u uiterlijk 8.30 uur ook weer uit het lokaal te zijn zodat de lessen op tijd kunnen 

beginnen. Daarnaast is het goed om te weten dat u wellicht voor een korte vraag of 

opmerking even bij de leerkracht terecht kunt, maar dat het voor langere vragen of een echt 

gesprek nog altijd beter is even een afspraak te maken. 

__________________________________________________________________________________________ 

Vanuit de middenbouw (groep 3, 4 en 5)… 

De groepen 3,4 en 5 hebben de afgelopen 

tijd voor het eerst gewerkt aan een 

gezamenlijk thema: "de winter". Tijdens dit 

thema zijn er verschillende onderdelen 

belicht zoals de Olympische Spelen, dieren 

in koude klimaten en het ontstaan van 

sneeuw en ijs. 

Ook zijn er mooie dingen gemaakt zoals 

een heel winterlandschap, iglo's en 

pinguïns. Helaas hebben we door de 

corona maatregelen niet 

groepsdoorbrekend aan dit thema kunnen 

werken. Dit is ons doel voor het gezamenlijk 

thema, zodat de groepen elkaar nog meer 

ontmoeten en er samen kan worden 

geleerd. Over een aantal maanden zal er weer een gezamenlijk thema plaatsvinden, waarbij 

dit hopelijk wel mogelijk is! 

Met vriendelijke groet, Salina Kuiper (middenbouwcoördinator)  
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_________________________________________________________________________________________ 

Cultuur op de Heerdstee 

Op De Heerdstee vinden we de culturele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. 

Daarmee leren ze namelijk zichzelf ontdekken en uiten. Ook is er bij creatieve vorming vaak 

geen goed of fout, waardoor ze zelf beslissingen leren maken. Sinds januari werken we daarom 

op school met een nieuwe methode genaamd EigenwijsNext. Deze methode bestaat uit 

verschillende disciplines zoals, muziek, drama, dans en beeldende vorming. Ook wordt er 

gewerkt aan de kunst van het schrijven en verhalen vertellen.   

Dit jaar staan er ook nog extra activiteiten op de planning.  U ziet er al een aantal staan in de 

agenda van dit Infoblad. Alle leerlingen van de school krijgen dit jaar een voorstelling te zien 

van toneelgroep Het Houten Huis. Voor de groepen 1 t/m 4 en de schakelgroep is dit de 

voorstelling ‘Wolken in de Klas’. De groepen 5 t/m 8 gaan naar een echt theater en bezoeken 

daar de voorstelling ‘Tekenfilm zonder Beeld’. In de groepen 6 en 7 komen er na de 

meivakantie een kunstenaar en een dichter om samen met de kinderen een ontwerp te 

maken voor het beschilderen van elektriciteitskasten in de wijk. Groep 5 mag deze lente 

beginnen met een proef waarbij ze elke dag kort iets met kunst zullen doen. Dit wordt ons 

aangeboden door Het Houten Huis. En groep 8 zal dit jaar natuurlijk weer afsluiten met een 

eigen musical. Kortom, er gebeurt weer een hoop!  

Hartelijke groet, Rikus Brederveld en Helen van Domselaar (cultuurcoördinatoren) 

 

__________________________________________________________________________________________  

Van de Brugfunctionaris 

19 maart om 15.45 is er gratis een theatervoorstelling voor alle kinderen en hun ouders rondom 

het zeer belangrijke thema: Kinderen en de tandarts. Het wordt gehouden in de sporthal aan 

de Amkemaheerd 293. Er is muziek, een leuke quiz en een kleurwedstrijd waarbij de winnaar 
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dezelfde middag nog bekend gemaakt zal worden. De prijs is een prachtige elektrische 

tandenborstel. De kleurplaten zijn o.a. op school te verkrijgen of u kunt ze vinden in de bijlage 

bij het Infoblad. Dus kinderen doe je best.  

Voor het uitgebreide nieuws hierover zie de flyer op de ramen van school bij de ingang en in 

de bijlage. KOMT ALLEN en LACH JE TANDEN BLOOT!!  

KINDERRAAD 

Binnenkort zal in de bovenbouw iemand van Wij-Beijum langskomen om kinderen enthousiast 

te maken om zitting te nemen in de kinderraad. Het gaat om kinderen tussen de 8 en 13 jaar. 

Zij mogen meehelpen de toekomst van de wijk Beijum te bepalen. Op deze manier kunnen 

kinderen iets betekenen voor de wijk. Zie hiervoor de flyer in de bijlage.  

Misschien komt uw kind binnenkort thuis met enthousiaste verhalen hierover dan bent u nu 

alvast op de hoogte. Kinderen/ouders kunnen dan mailen naar viki.cuevas@wij.groningen of 

bellen/appen naar 06-55465590.                                                                        

TOT SLOT 

Wanneer u van weinig inkomen moet rondkomen en u wilt informatie over zwemles, muziekles, 

toneel, sporten voor kinderen en volwassenen enz. of spelen er andere zaken en wilt u daar 

een gesprek over. Ik help u graag om samen een goede oplossing te vinden. Mail 

r.haverkamp@vcog.nl of bel 050-5417232 en vraag naar Ria Haverkamp.  

__________________________________________________________________________________________  

Agenda van de bibliotheek in Beijum 

Zie voor meer info: www.forum.nl/jeugd 

 

mailto:viki.cuevas@wij.groningen
mailto:r.haverkamp@vcog.nl
http://www.forum.nl/jeugd
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__________________________________________________________________________________________  

Wat vond groep 5 van het Groninger Museum? 

Op 28 februari bezocht groep 5 de KINDERBIËNNALE 2021 in het Groningen Museum. Wat vonden 

ze er van? 
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__________________________________________________________________________________________  

Hulp gezocht voor het SCHOOLCONCERT 

Twee jaar achter elkaar kon het niet , maar gelukkig mogen we dit schooljaar weer een 

Schoolconcert organiseren. De Blokfluiters en het Schoolkoor oefenen met veel enthousiasme 

om de liedjes voor het Schoolconcert “Met muziek de wereld rond” onder de knie te krijgen. 

Het concert is op donderdag 21 April van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. 

De dag ervoor, woensdag 20 April, is de generale repetitie van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur. 

Een concert is een groot gebeuren, waar veel handen voor nodig zijn om het allemaal vlotjes 

te laten verlopen en deze avond voor de kinderen, de ouders en de school tot een feest te 

maken. 

Daarvoor heb ik hulp nodig ! 

Ik sta namelijk voor het podium met de kinderen te werken, maar er moet zoveel meer 

gebeuren. Ik heb dus uw hulp nodig. Ik heb mensen nodig die koffie willen zetten en 

schenken in de pauze, mensen die bij de kinderen willen zitten om te zorgen dat ze op tijd op 

het podium staan, mensen die willen helpen de zaal aan te kleden. Maar ik heb vooral 

iemand nodig die NU al met me meedenkt over wat er allemaal moet gebeuren. En ik heb 

iemand nodig die het geluid regelt tijdens de generale repetitie én het Schoolconcert. 

Als u denkt een beetje tijd te hebben en te willen helpen om het Schoolconcert tot een groot 

Feest te maken, neemt u dan alstublieft contact met mij op via rianijborg@gmail.com.  

Alvast  bedankt, Ria Nijborg  

 

mailto:rianijborg@gmail.com

