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Informatieblad van IKC De Heerdstee * Bentismaheerd 1 * 9736EA Groningen * 050-5417232
Vrijdag 16 september 2022

Agenda
20 september: groep 3/4 op schoolreis
21 september: groep 1/2 op schoolreis
22 september: groep 5/6 op schoolreis
23 september: schoolfotograaf
4 oktober: start Kinderboekenweek
5 oktober: dag van de leerkracht
7 oktober: uitgave Infoblad 3

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

Beste ouders en verzorgers,
We zijn in de tijd van de schoolreisjes beland. Leuke uitjes – vaak een van de hoogtepunten in
het jaar voor de leerlingen. Groep 7 moet nog even geduld hebben, want vanwege code
geel en waarschuwingen voor storm en onweer leek ons Schiermonnikoog op de 16e niet zo’n
goed idee… We hopen op mooi weer de komende week en ik wens de kinderen (en de
leerkrachten) alvast heel veel plezier!
Ook de activiteiten van de verlengde schooldag (VSD) zijn weer gestart. U kunt uw kind
opgeven voor diverse leuke activiteiten na schooltijd. In dit Infoblad leest u er alles over. Het is
een vol Infoblad, met naast de VSD ook informatie over de tevredenheidspeiling, de
schoolfotograaf, het afscheid van juf Bertine, de leerplichtambtenaar en andere
onderwerpen.
Ik wens u veel leesplezier toe. Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit Infoblad, neem
dan gerust contact met mij op. Dat kan telefonisch, via de email of door gewoon even langs
te lopen. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,
Ronald Staal, directeur.
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__________________________________________________________________________________________

Herhaling: wijziging in margedag en de Heerdstee op Sociale Media
Hierbij kort een herhaling van twee berichten uit het vorige Infoblad, voor het geval u het
gemist heeft.
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 kunt het definitieve overzicht altijd lezen op de Infokaart op de website.
U kent onze website www.heerdstee.nl. Maar volgt u ons al op Instagram en Twitter. Regelmatig
posten we leuke berichten die u laten meegenieten met wat we allemaal doen op ons IKC.
Volgt u ons ook?

@DeHeerdstee De Heerdstee (@DeHeerdstee) / Twitter

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

Nieuwe activiteiten van de Verlengde Schooldag
Ook dit schooljaar gaat het project De Verlengde Schooldag (VSD) weer gratis activiteiten
aanbieden op verschillende scholen in de wijk Beijum. De VSD-activiteiten zullen vooral gericht
zijn op de brede talentontwikkeling van kinderen. Dit schooljaar worden er verschillende VSDactiviteiten in vijf blokken aangeboden, namelijk:
-

Blok 1: maandag 26 september t/m vrijdag 28 oktober;
Start 2e blok maandag 31 oktober t/m vrijdag 9 december;
Start 3e blok maandag 16 januari t/m vrijdag 24 februari;
Start 4e blok maandag 13 maart t/m vrijdag 21 april
Start 5e blok maandag 22 mei t/m vrijdag 1 juli.

Voor de Heerdstee betekent dit dat er in het eerste blok (26 sept. t/m 28 okt.) drie verschillende
activiteiten worden georganiseerd op maandag, woensdag en vrijdag.
De activiteiten voor het eerste blok worden georganiseerd door De Rijdende Popschool,
Vrijdag en OutdoorKids gRunn. In de week voorafgaand aan het blok kunnen de kinderen zich
aanmelden voor een activiteit door een mail te sturen naar r.deboer@vcog.nl. Graag voor- en
achternaam, leeftijd, telefoonnummer en eventueel voorkeursdag vermelden in de
aanmelding. Als u uw kind(eren) opgeeft, dan betekent dit dat we er vanuit gaan dat uw
kind(eren) alle lessen aanwezig is/zijn. Mocht dit onverhoopt een keer niet kunnen, dan kunt u
mij hierover een mail sturen. Voor het aanmelden geldt VOL=VOL.
Waar kunt u samen met uw kind uit kiezen? Hieronder staat een uitleg bij de drie verschillende
activiteiten:
Activiteit 1: op maandag of woensdag op de Dom Helder Camara
De Rijdende Popschool – Play in a Band – Maximaal 12 kinderen – Leeftijd 8 t/m 12 jaar
Altijd al eens willen drummen, gitaar spelen, piano spelen of willen zingen? Dat kan! De
Rijdende Popschool komt naar jouw school toe om samen met jou, je vriendjes en
vriendinnetjes samen te spelen in een band. We gaan dan samen aan de slag met echte
popnummers uit de Top 40. Je hoeft van te voren niets te weten of te kunnen spelen, ook hoef
je zelf geen instrument mee te nemen. We gaan samen muziek te maken!
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De kinderen kunnen zich voor de maandag of voor de woensdag
opgeven voor De Rijdende Popschool. De activiteit vindt plaats op het
IKC Dom Helder Camara en zal om 14:30 uur starten. De kinderen
kunnen op eigen gelegenheid naar het IKC Dom Helder Camara
komen en krijgen bij het podium tussen 14:00-14:30 uur eten en drinken
aangeboden. De activiteit stopt om 16:00 uur en na de activiteit kunnen
de kinderen worden opgehaald en/of naar huis gaan.

Activiteit 2: op maandag op de Heerdstee
Vrijdag – Straatkunst – Maximaal 15 kinderen – Groepen 6, 7 en 8
Als je er op let zie je het overal in de stad op straat. Van Graffiti tags, stickers tot kleine
stiekeme kunstwerkjes in steegjes op muren. Wil jij weten hoe een "streetartist" zijn kunst maakt
en wat de beste plekjes zijn om deze op te hangen of te plakken zodat iedereen je kunstwerk
kan bewonderen? Kom en leer het van een echte Graffiti kunstenaar.
De kinderen kunnen zich voor de maandag opgeven voor de activiteit
Straatkunst van Vrijdag. De activiteit vindt plaats op IKC De Heerdstee
en zal om 14:30 uur beginnen. Tussen 14:00-14:30 uur krijgen de kinderen
eten en drinken aangeboden. De activiteit eindigt om 16:00 uur en
daarna kunnen de kinderen worden opgehaald en/of naar huis gaan.

Activiteit 3: op vrijdag bij Kardinge
OutdoorKids
gRunn
–
Maximaal
12
kinderen
–
Groepen
6,
7
en
8
Wij zijn OutdoorKids gRunn. Wij willen basisschoolkinderen uit Beijum en Lewenborg op een
laagdrempelige wijze kennis laten maken met outdoor sporten, spelen, bewegen en een
gezonde leefstijl. Onze trainingen zullen daarom bestaan uit verschillende activiteiten in de
natuur rondom Kardinge, waarbij plezier voorop staat. Van uitdagende OERRR parcoursen in
de modder tot levensechte games en (bord)spellen. Het is voor verschillende leeftijdsgroepen
met veel variatie. Zodat ieder kind plezier ervaart en op zijn of haar eigen niveau mee kan
doen!
De kinderen kunnen zich voor de vrijdag opgeven voor OutdoorKids
gRunn. De kinderen worden opgehaald en teruggebracht bij IKC De
Heerdstee door OutdoorKids gRunn. Een fiets is dus verplicht, want
de activiteit vindt plaats rondom Kardinge! De vertrektijd is 14:30 uur
en rond 16:15 uur worden ze weer teruggebracht op het IKC. Tussen
14:00-14:30 uur krijgen de kinderen eten en drinken aangeboden op
IKC De Heerdstee.
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Aanmelden kan dus vanaf 19 september
via r.deboer@vcog.nl.
Met vriendelijke groet,
Richard de Boer
Projectcoördinator De Verlengde Schooldag
IKC De Heerdstee/IKC Dom Helder Camara
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__________________________________________________________________________________________

Tevredenheidspeiling
In het vorige Infoblad heeft u de mooie rapportcijfers al kunnen lezen die op de
tevredenheidsenquête zijn gegeven: een 7,7 door ouders, een 8 door leerlingen en een 8,2
door het team. Graag geef ik u nog wat meer gedetailleerde informatie over de uitslag van
de enquête. U ziet daarom hieronder enkele stukken uit het enquêterapport. Zo kunt u in detail
zien hoe onze ouders hebben gereageerd!
We zijn blij en dankbaar met deze feedback. Ook de losse opmerkingen die ouders hebben
opgeschreven nemen we als team mee. Uw input geeft ons waardevolle informatie om te
weten wat we goed doen en waar we de komende jaren aan moeten werken. Ik dank u
nogmaals voor het invullen van de enquête!
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__________________________________________________________________________________________

De schoolfotograaf…
Komt nu op vrijdag 23 september!
__________________________________________________________________________________________

Hulp gezocht voor het boekenteam
Wie wil het boekenteam komen versterken? Op de Heerdstee
houden we van verhalen en dus houden we van boeken. Het
boekenteam zorgt dat leerlingen de best mogelijke ervaring
hebben bij het vinden en lezen van leuke boeken. Het gaat
vooral om hulp bij het saneren van boeken, labelen van
boeken, enz. En om het jaar hulp bij de organisatie van de
sponsorloop en boekenmarkt. Op dit moment maken
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Reneé (moeder van Anthony) en Ingrid (moeder van Marcus) al deel uit van het
boekenteam. U kunt zich opgeven bij juf Annie van Leeuwen – a.vanleeuwen@vcog.nl
__________________________________________________________________________________________

Van onze peuterspeelzaal…
Bij peuterspeelzaal de Vlieger zijn wij bezig met het
thema: rupsje nooit genoeg. Hierbij lezen wij uit het boek,
leren wij het liedje vertel eens vlinder en zijn wij bezig met
tellen en de kleuren. Ook zijn wij bezig met het maken van
een verjaardagskalender.
Groetjes juf Saskia

__________________________________________________________________________________________

Van juf Bertine…
Beste ouders van de Heerdstee,
Na zes mooie jaren op De Heerdstee te hebben gewerkt, is het tijd voor een volgende stap.
Een nieuwe uitdaging heb ik gevonden als teamleider op basisschool De Kleine Wereld, waar
ik samen met een enthousiast team onderwijs verzorg voor Nieuwkomers.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de fijne samenwerking en de mooie herinneringen die ik
samen met jullie kinderen heb gemaakt. Met vriendelijke groet, Bertine Pilon

__________________________________________________________________________________________

Van de leerplichtambtenaar
Goedendag, mijn naam is Anne-Margreet Stevens. Ik ben
leerplichtambtenaar van IKC de Heerstee.
Als leerplichtambtenaar stimuleer ik leerlingen om naar school te gaan, denk
mee met school en ouders wanneer er verzuim speelt en/of zorgen zijn en
houd mij onder andere ook bezig met verlofaanvragen en eventueel helpen
bij
het
zoeken
naar
een
passende
school.
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De leerplichtambtenaar staat bekend om de handhavende rol, maar heeft tegenwoordig ook
een grote rol ik het meedenken met de school. We doen er in samenwerking met
ouders/verzorgers, school, leerling en andere betrokkenen alles aan om uw kind een zo goed
mogelijke basis voor de toekomst te geven.

Wanneer u als ouders/verzorgers vragen of zorgen heeft met betrekking tot de aanwezigheid
van uw kind op school, dan mag u ook contact met mij opnemen.
Anne-margreet Stevens
06-46833840 anne.margreet.stevens@groningen.nl
__________________________________________________________________________________________

Ingekomen bericht
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