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Infoblad 9  

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

  

Beste ouders en verzorgers,  

We mogen u weer verwelkomen in de school! De Corona-beperkingen zijn verleden tijd en we 

nodigen u daarom graag uit voor een kijk-en-koffieochtend. U heeft er vast al over gelezen en 

misschien heeft u zich ook al ingeschreven. Want het begint, bij de meeste groepen, al aardig 

vol te lopen. 

 

U krijgt de gelegenheid om een half uur te kijken in de klas van uw zoon of dochter en daarna 

(of daarvoor) een kop koffie/thee te drinken in de grote middelzaal terwijl ik u meeneem in 

wat actuele ontwikkelingen die gaande zijn op school. En natuurlijk is er ook tijd om even 

gezellig te kletsen. 

 

De eerste ronde is van 9.00 - 9.30 uur in de groep, met daarna tot 10.00 uur een koffie moment. 

De 2e ronde begint met een koffiemoment om 10.00 uur en daarna het groepsbezoek van 

10.30 - 11.00 uur. 

 

Als u zich nog wilt inschrijven: dit kan t/m dinsdag op het 

inschrijfformulier bij de hoofdingang van de school. Ik 

hoop u op donderdag 7 april te mogen ontmoeten! 

 

 

Met vriendelijke groeten,  
Ronald Staal, directeur. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zien we u op 7 april?      

Agenda   

       

            

  

  

    

    

    

        

  

  

  

  

  

6 april: voorstelling bovenbouw bij het Houten Huis  

7 april: kijk-en-koffieochtend 

14 april: Paasontbijt 

15 en 18 april: vrij vanwege Goede Vrijdag en Pasen 

19 april: leerlingen vrij vanwege margedag 

22 april: koningsspelen – leerlingen om 13.00 uur vrij 

25 april – 8 mei: meivakantie 

13 mei: uitgifte Infoblad 10 Voor nieuws van de 

Brugfunctionaris zie de 

bijlage bij dit Infoblad! 
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__________________________________________________________________________________________  

Leerlingenraad 

Op 17 maart heeft de leerlingenraad vergaderd. Samen met de directeur hebben 5 kinderen 

uit groep 5, 6, 7 en 8 gesproken over hele verschillende onderwerpen zoals de keuze van 

toiletpapier, mogelijkheden om te voorkomen dat ballen uit de voetbalkooi stuiteren en de 

wens om graag in elke groep een eigen, goede bal te hebben. Die wens komt uit, want we 

gaan als school, met steun van de Ouder Raad, voor elke groep een goede en veilige bal 

aanschaffen. Daarnaast krijgen we binnenkort via onze schoolleverancier extra 

buitenspeelmaterialen cadeau!   

Leerlingen kunnen vragen en ideeën over de school aangeven bij hun klasgenoot die in de 

leerlingenraad zit, of een briefje doen in de Ideeën Box die in de gang staat bij het lokaal van 

groep 5. 

__________________________________________________________________________________________  

Schaaktoernooi – ingekomen bericht 

Beste ouders/verzorgers en schakers, 

De gezamenlijke schaakverenigingen de Groninger Combinatie, Staunton en de Matadoren 

organiseren op zaterdag 9 april het 33e Groninger schaakkampioenschap voor basisscholen 

uit de stad Groningen. 

Speellocatie:  Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, Groningen (wijk Lewenborg) 

Het evenement vindt plaats vanaf 10.00 uur. Om ongeveer 17.00 uur is de 

prijsuitreiking.  Aanwezig tussen 10.00 en uiterlijk 10.30 uur, zodat op tijd (10.45 uur) kan worden 

begonnen. 

Alle deelnemers spelen negen ronden volgens het Zwitsers systeem. Dit houdt in dat spelers 

met ongeveer gelijke score tegen elkaar worden ingedeeld. Iedereen speelt dus steeds tegen 

iemand die ongeveer even sterk is.  

Naast het scholenklassement zijn er zeven individuele klassementen: Algemeen, Meisjes, Groep 

5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, Groep 4 en lager.              

Aanmelden verloopt via ondergetekende. De gegevens die ik nodig heb, zijn: naam, groep 

en geslacht. Uiterlijk dinsdag 5 april 2022. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. De 

kantine van Het Dok is geopend. Consumpties zijn daar verkrijgbaar tegen vriendelijke prijzen. 

Met vriendelijke groet, 

Anders Bay (vader van Marcus groep 6) 

Mobiel: 06-12915403  
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__________________________________________________________________________________________ 

LOT (Luizen-Opsporings-Team) 

Graag willen we een oproep doen voor de oprichting van een nieuw LOT. We zoeken enkele 

ouders die op de dinsdag of woensdag na een vakantie (dus ongeveer 5x per jaar) de 

leerlingen willen controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. Gelukkig zien we deze 

beestjes niet vaak, maar als ze er zijn is het goed om dit zo snel mogelijk te ontdekken.  

Mocht u tijd en zin hebben om met een groepje ouders deze controle uit te voeren, dan kunt 

u dat melden bij de leerkracht van uw kind.  

_________________________________________________________________________________________ 

Van peuterspeelzaal De Vlieger 

Op de Vlieger wordt gewerkt met het thema “de boerderij”. 

We leren onder andere een liedje over het varken. Hieronder de tekst van het liedje en een 

impressie. 

 

__________________________________________________________________________________________  

Samenvatting van de laatste MR notulen 

Op dinsdag 8 maart heeft de MR vergadert. Er zijn verschillende zaken besproken m.b.t. de 

ouderraad, de komende kijkochtend en de jaarlijkse ouderbijdrages. Daarnaast zijn de 

nieuwste ontwikkelingen besproken van het profileringstraject waar de Heerdstee zich 

momenteel in bevindt. Tenslotte zijn de analyses en uitslagen van de Cito middentoetsen 

gepresenteerd en besproken.  Op dinsdag 10 mei vergadert de MR weer.  
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__________________________________________________________________________________________  

Komt u ook naar het schoolconcert? 
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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 “Een muzikale wereldreis” 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

