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Agenda
23 – 25 mei: schoolkamp groep 8
26 – 27 mei: Hemelvaart – alle leerlingen vrij
6 juni: 2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij
10 juni: margedag team – alle leerlingen vrij
10 juni: uitgifte Infoblad 11
24 juni: rapport gaat mee
28 en 30 juni: 10-minuten gesprekken

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

Beste ouders en verzorgers,
Wat een geweldige opkomst bij de kijk- en koffieochtend op 7 april. We hebben ongeveer 60
ouders mogen ontmoeten op school en de geluiden over deze activiteit waren zeer positief. U
heeft de ochtend gewaardeerd en daar zijn we blij om!
En ja, we zullen een dergelijke ochtend zeker vaker gaan organiseren, waarschijnlijk twee keer
per jaar, waarbij de eerstvolgende keer wel na de vakantie zal zijn. Ik ben ondertussen enorm
trots op onze nieuwe ouderraad die volop aan het nadenken is over het bevorderen van de
ouderbetrokkenheid. Daarnaast is het ook heel fijn dat we weer een LOT (Luizen Opsporings
Team) hebben dat binnenkort aan de slag gaat om de nare beestjes buiten de school te
houden. Dank aan alle ouders die op deze – en vele andere (!) – manieren meehelpen om
van de Heerdstee een school van ons allemaal te maken, in het belang van onze leerlingen…
Ik wens u weer veel leesplezier met dit Infoblad. U treft o.a. informatie vanuit de peuterspeelzaal
aan, mededelingen van Het Fort en RID en een vooraankondiging rondom de verlengde
schooldag.

Met vriendelijke groeten,
Ronald Staal, directeur.

Bent u ook op onze boekenmarkt geweest?
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__________________________________________________________________________________________

Van peuterspeelzaal “De Vlieger”
Afgelopen periode hebben wij het volgende thema behandeld: De Boerderij.
Tijdens dit thema hebben wij het onder andere gehad over: De Boerderij, De Tractor 🚜, De
Koe 🐄, Het Varken 🐖 en De Kip 🐓. En als afsluiting zijn wij met z'n allen naar een echte
boerderij geweest. “Beleef de koe” in Zuidwolde. Dat was super! Hieronder een impressie:

Het nieuwe thema waar wij mee aan de slag gaan is: Het Vervoer. En daarbij gebruiken we
onder andere het boek “Alle wielen in de file”.
Met vriendelijke groet,
Saskia Vedelaar, pedagogische medewerker
__________________________________________________________________________________________

Samenwerking met RID
We ontwikkelen ons IKC (Integraal Kindcentrum) steeds verder. Naast de school (De Heerdstee)
en de peuterspeelzaal (De Vlieger) hebben we ook een samenwerking met Logopedisch
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Centrum Noord en Kinderfysio Noord. Dit om onze leerlingen (en u als ouders) het voordeel te
bieden van extra zorg in een vertrouwde omgeving.
Hier komt nu een samenwerking met het RID bij. Hieronder leest u een kennismakingsbericht,
zodat u weet wat deze samenwerking wellicht voor u kan betekenen.

RID, ook op De Heerdstee
Leerlingen verdienen alle kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Dit begint met een
krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind. Met ruim 30 jaar kennis en ervaring op
het gebied van taal en rekenen zet RID zich in om het onderwijs te ondersteunen en te
versterken. Zo begeleiden wij dagelijks kinderen met dyslexie en dyscalculie en helpen wij hen
weer zelfvertrouwen in lezen en rekenen te krijgen. Naast dyslexie-en dyscalculiezorg bieden
wij:

-

Remedial teaching: extra begeleiding op school voor leerlingen op het gebied van
technisch lezen, begrijpend lezen, spellen of rekenen.

-

KlankKr8: leerlingen uit groep 2 maken in een leuk, interactief avontuur op het digibord
kennis met letters en klanken.

-

Kosmos Klikker: een bewezen effectieve serious game voor beginnende lezers,
waarmee zij spelenderwijs de letter-klankkoppelingen uit onze taal leren en hiermee
een basis leggen voor vloeiend en goed leren lezen.

Het deskundige team van RID bestaat uit psychologen, orthopedagogen, dyslexie- en
dyscalculiespecialisten en remedial teachers.
Dyslexiebehandeling op school
RID geeft dyslexiebehandelingen op school. Kinderen hoeven daardoor niet veel lessen te
missen en zijn in een vertrouwde omgeving. Wij kiezen bewust voor behandeling in een eigen
ruimte, omdat dit de benodigde rust biedt voor een kind.
Onze behandeling biedt:
•

Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.

•

Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.

•

Nauwe samenwerking met ouders en school.

•

Een krachtige toepassing van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Onze locaties
RID heeft meer dan 250 behandellocaties, verspreid over Nederland en
is daardoor altijd dichtbij. Op onze website www.rid.nl vindt u de
contactgegevens per locatie en meer informatie over de
mogelijkheden, kosten en vergoedingen. U kunt uw kind hier
aanmelden voor een onderzoek, behandeling of cursus. Heeft u
vragen, neem dan gerust contact met ons op.
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__________________________________________________________________________________________

Ingekomen bericht van Het Fort

_________________________________________________________________________________________

De Verlengde Schooldag in Beijum en Lewenborg 2022 - 2030
Ingekomen bericht van de organisatie:
Het is heel prettig om in de wijken Beijum en Lewenborg te wonen, te werken en je kinderen
naar school te laten gaan.
Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat de situatie in Beijum en Lewenborg niet altijd zo
rooskleurig is en dat er best extra aandacht mag zijn voor de leefomstandigheden en de
ontwikkelkansen van de kinderen.
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Kansengelijkheid staat hoog op de politieke agenda. Daarom wordt er in beide wijken hard
gewerkt aan de wijkvernieuwing. Eén van de projecten die hieruit betaald gaat worden is de
Verlengde Schooldag voor alle basisschoolkinderen.
Omdat Beijum en Lewenborg binnen het aardbevingsgebied vallen kon de gemeente een
aanvraag indienen bij het Nationaal Programma Groningen. De subsidie geldt maar liefst voor
een periode van acht jaar.
We gaan het aanbod na schooltijd vooral richten op de brede talentontwikkeling van de
kinderen. We willen ze met allerlei (nieuwe) onderwerpen laten kennismaken, zodat ze kunnen
ontdekken welke onderwerpen of vakgebieden boeiend zijn. Er komt aanbod op het gebied
van kunst en cultuur, sport en bewegen, natuur en gezond gedrag, wetenschap en techniek,
enz.
Op acht van de elf betrokken scholen zijn nu schoolcoördinatoren aan het werk.
Voor de zomervakantie beginnen we bescheiden en
komen er een paar workshops na schooltijd om alvast het
een en ander uit te proberen. Daar leren wij ook zelf van!
We zijn nu volop bezig met de voorbereiding van het
nieuwe schooljaar 2022-2023. De kinderen krijgen straks
keus uit verschillende activiteiten op verschillende tijden.
De activiteiten sluiten meteen aan op de gewone
schooldag. Wij zorgen voor opvang en iets te eten en te drinken voordat de activiteit begint.
Er wordt nog volop gewerkt aan flyers, een website en een digitaal aanmeldsysteem.
In het schooljaar 2022-2023 werken we nog rondom de eigen school. Later willen we meer
samenwerken met de scholen binnen de wijk, zodat de kinderen op die manier meer met
elkaar in contact kunnen komen. Het aanbod vanuit de verlengde schooldag is gratis, maar
niet vrijblijvend. We gaan ervan uit dat een kind na aanmelding ook alle keren aan de activiteit
meedoet.
__________________________________________________________________________________________

Aanmelden voor 10-minutengesprekken via Klasbord
Voor de volgende ronde gesprekken n.a.v. de rapporten (28 en 30 juni) zullen we gebruik
maken van de Klasbord app. U kunt dan als ouders zelf een tijdstip kiezen waarop u op gesprek
wilt komen.
Opnieuw dus een reden om te zorgen dat u over de Klasbord-app beschikt of online kunt
inloggen. U krijgt binnenkort meer informatie…
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