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Infoblad 1  

Informatieblad van IKC De Heerdstee * Bentismaheerd 1 * 9736EA Groningen *  050-5417232  
Maandag 29 augustus 2022  

  

 

Het is een cliché, maar elk jaar opnieuw waar: de vakantie gaat snel! Amper 6 weken geleden 

wenste ik u een goede vakantie en nu typ ik al weer het eerste Infoblad van het nieuwe 

schooljaar. Als team hebben we er al weer een week opzitten. Een week van overleg, het 

inrichten van lokalen, de overdracht van de groep, enz. En na zo’n week denken we ook met 

elkaar: laat de leerlingen maar weer komen. We zijn er klaar voor… 

 

Uiteraard hoop ik dat u allen een goede vakantie heeft gehad.  

 

We zijn erg gemotiveerd om het schooljaar te beginnen. We zullen o.a. verder invulling gaan 

geven aan ons profiel als “verhalenschool” en zullen ook toewerken naar een nieuw 

schoolplan voor de periode 2023-2027. Voor nu wens ik u als ouders en verzorgers van de 

leerlingen van ons IKC een heel goed jaar toe samen met uw zoon en/of dochter.  

 

In het Infoblad ditmaal o.a. belangrijke informatie over enkele schoolregels, de eerste 

oudergesprekken, de tevredenheidsenquête en een herziene Infokaart. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  
Ronald Staal, directeur.  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Beste ouders en verzorgers,       

Agenda   

       

            

  
  

    

    

    

        

  

  
  

  
  

5 – 16 september: facultatieve oudergesprekken 

12 september: schoolfotograaf 

16 september: groep 7 op schoolreis 

16 september: uitgifte Infoblad 2 

20 september: groep 3/4 op schoolreis 

21 september: groep 1/2 op schoolreis 

22 september: groep 5/6 op schoolreis 
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__________________________________________________________________________________________  

Herziene Infokaart – wijziging in margedag 

Bij dit Infoblad treft u opnieuw de Infokaart voor het nieuwe schooljaar aan. Op deze Infokaart 

staan allerlei belangrijke data en gegevens voor dit jaar. 

De reden dat u een nieuwe versie krijgt is dat er enige informatie is aangepast. Specifiek vraag 

ik graag uw aandacht voor een wijzing in de margedagen. Er waren oorspronkelijk twee 

marge-middagen gepland. We hebben dit nu teruggebracht naar 1 margedag. Dit betekent 

dat de margemiddag van 30 november een margedag is geworden (leerlingen de hele dag 

vrij) en de middag van 15 juni is komen te vervallen (leerlingen op 15 juni de hele dag naar 

school). U leest het definitieve overzicht op de bijgevoegde kaart. 

Verder is de schoolreis van groep 7 toegevoegd bij de belangrijke data en zijn enkele namen 

bij het personeel aangepast. 

__________________________________________________________________________________________  

IKC De Heerdstee 

Heeft u de vernieuwde belettering op de school al gezien? Deze is zichtbaar op drie plekken 

op het gebouw. De Heerdstee is formeel al enige tijd een IKC en dat is nu ook duidelijk 

zichtbaar. Naast de school en de peuterspeelzaal bieden we ouders de mogelijkheid gebruik 

te maken van een kinderfysio en logopedist die in het gebouw aanwezig zijn, evenals een 

organisatie voor onderzoek en begeleiding op het gebied van dyslexie en dyscalculie, het RID.  

U kunt over al deze organisaties meer lezen op onze website www.heerdstee.nl. Daar treft u 

ook informatie aan over andere onderwerpen die te maken hebben met de Heerdstee. We 

hebben naast de website ook een Twitterkanaal en een nieuw Instragram account. Volgt u 

ons ook? 

  @DeHeerdstee De Heerdstee (@DeHeerdstee) / Twitter 

  @heerdstee Verhalen van IKC de Heerdstee (@heerdstee) • Instagram-foto's en -video's 

__________________________________________________________________________________________ 

Let u mee op de veiligheid van onze leerlingen? 

Bij het brengen en halen van onze leerlingen kan het rondom school soms erg druk zijn. Zeker 

in de Bentismaheerd is het dan een komen en gaan 

van voetgangers, fietsers, brommers en auto’s. We 

willen graag aandacht vragen voor de veiligheid van 

onze leerlingen! 

Wilt u meehelpen er voor te zorgen dat de omgeving 

van de school veilig en overzichtelijk blijft voor 

iedereen? Zeker als u met de auto komt, is het fijn als 

u zich aan twee regels houdt.  

Rijd ten eerste langzaam op het stuk voor de school, 

zodat alle medeweggebruikers u zien aankomen.  

En wil u graag even stoppen om uw kind(eren) uit de auto te laten stappen? Stop dan ver vóór 

of ná de versmalling in de weg bij de ingang van de school, of zet uw auto op de parkeerplaats 

bij de kerk. Zo blijft de verkeerssituatie overzichtelijk. 

http://www.heerdstee.nl/
https://twitter.com/DeHeerdstee
https://www.instagram.com/heerdstee/
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__________________________________________________________________________________________ 

Tevredenheidspeiling 

In het volgende Infoblad krijgt u een gedetailleerde 

uitslag van de tevredenheidsenquête die we voor 

de vakantie hebben afgenomen. Voor nu deel ik 

alvast met u dat we enorm blij en tevreden zijn met 

de mooie cijfers die we hebben ontvangen: ouders 

beoordelen ons gemiddeld met een 7,7 en onze 

leerlingen gevens ons zelfs een 8! 

Wil u alvast iets meer lezen over de uitslag van de 

enquête? Kijk dan op de volgende pagina van 

onze website: Onze opbrengsten – De Heerdstee. 

Bent u zelf ook een tevreden ouder van de 

Heerdstee? Dan bent u onze ambassadeur! Wijs ouders die op zoek zijn naar een school op de 

Heerdstee. Ze kunnen vrijblijvend een rondleiding krijgen… 

__________________________________________________________________________________________ 

Eerste ronde oudergesprekken 

In de week van 5 en 12 september vinden de eerste facultatieve oudergesprekken plaats. Dit 

betekent dat u, als u dat wilt, in deze weken een afspraak kunt maken met de leerkracht van 

uw kind. U spreekt dan samen een geschikt tijdstip af. 

Ook kan het zijn dat de leerkracht u graag spreekt om iets te bespreken over uw zoon of 

dochter. Dan zal de leerkracht via de app van Klasbord (of telefonisch) contact met u 

opnemen om een datum af te spreken.  

Beschikt u nog niet over de Klasbord app? Via deze app krijgt u informatie over activiteiten, 

ziekte en vervanging van leerkrachten en kunt u zich intekenen voor de rapportgesprekken. 

Ook kunt u via de app contact 

zoeken met de leerkracht van 

uw zoon of dochter. 

U kunt de app downloaden op 

uw Iphone / Ipad of Android telefoon via de Apple store of Google play. Uw leerkracht kan u 

helpen aan een koppelcode… 

__________________________________________________________________________________________ 

Weet u het nog? – over Corona, vervanging en op tijd beginnen 

Aan het begin van het schooljaar is het altijd goed om enkele belangrijke afspraken even weer 

te delen met elkaar. Hoe zat het ook al weer met…. 

Corona: Als bijlage treft u de nieuwste beslisboom aan. Ben u er niet zeker van of uw kind naar 

school mag komen, check dan altijd de informatie op dit blad. 

Op tijd komen: Het is belangrijk dat de leerkrachten op tijd kunnen beginnen met de lessen. 

Vanaf 8.20 uur mogen de leerlingen naar binnen en dat geldt in groep 1 en 2 ook voor de 

ouders. Ouders van leerlingen in groep 3 mogen tot aan de herfstvakantie mee naar binnen. 

De lessen starten om 8.30 uur. Dan gaan de deuren dicht. Komt u toch een keer te laat met uw 

zoon of dochter, dan belt u aan bij de voordeur en gaat uw kind snel alleen naar de groep.  

 

https://heerdstee.nl/onze-opbrengsten/
https://apps.apple.com/nl/app/klasbord-ouderapp/id1437881961
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.web2work.schoolapp2&gl=US
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Vervanging: Als een leerkracht ziek is, proberen we zo snel mogelijk vervanging te vinden. Door 

het grote tekort aan leerkrachten is de vervangerspool vaak leeg. We hanteren bij ziekte 

daarom het volgende protocol: 

• als er een vervanger is, komt deze voor de groep 

• als er geen externe vervanger beschikbaar is, kijken we of er een andere leerkracht van 

de Heerdstee kan worden ingezet 

• als dat niet mogelijk is, kijken we of we de groep voor een dag kunnen draaien m.b.v. 

een onderwijsassistent 

• als dat ook niet mogelijk blijkt, blijft de groep thuis 

• als het er op lijkt dat door veel ziekte, Corona of andere oorzaak een groep langer thuis 

zou moeten blijven, proberen we groepen te combineren 

 
 


