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Het is november en dat betekent dat we ook als school richting een feestperiode 

gaan. Feesten zoals Sint-Maarten, Sinterklaas en het Kerstfeest zijn gelegenheden om 

samen met kinderen te vieren. Blije feesten, met vaak veel verrassingen en cadeaus.  

 

Het is in deze tijd van dure boodschappen en stijgende energiekosten lang niet voor 

iedereen vanzelfsprekend om je kind of kinderen wat extra’s te kunnen geven bij deze 

feestdagen. Gelukkig zijn er diverse initiatieven en mogelijkheden om u hierbij te 

helpen. Onze Brugfunctionaris, juf Ria Haverkamp, weet er alles van. U kunt altijd even 

bij haar langslopen van dinsdag t/m donderdag.  

 

Op de Heerdstee hebben we weer onze ‘december-cadeaukast’. Daarover leest u in 

dit Infoblad. Daarin verder o.a. een bericht van de MR en de peuterspeelzaal, een 

impressie van de lampioninloop en interessante informatie over diverse activiteiten. 

 

Met vriendelijke groeten,  
Ronald Staal, directeur.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Agenda   

       

            

  
  

    

    

    

        

  

  
  

  
  

16 november: koffieochtend voor ouders en belangstellenden 

22/24 november: voorlopige adviesgesprekken voor groep 8 

30 november: margedag – alle leerlingen van de school zijn vrij 

2 december: uitgave Infoblad 5 

5 december: Sinterklaasfeest op school (groep 1 t/m 4 om 12 uur vrij) 

Voor nieuws van de 

Brugfunctionaris zie de 

bijlage bij dit Infoblad! 

 

Beste ouders en verzorgers,  
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__________________________________________________________________________________________  

Van de medezeggenschapsraad (MR)… 

 

Beste ouders, leerkrachten en leerlingen van De Heerdstee, 

 

Ook dit jaar is er weer een medezeggenschapsraad (MR) die meekijkt en meedenkt met 

plannen, adviseert en zo nodig instemt met beleid van het bestuur van de school. De raad 

bestaat altijd uit een vertegenwoordiging van ouders en van personeel. Dit jaar zijn dat 

leerkrachten Robin Parengkuan en Salina Kuiper (tijdelijk afw.) en ouders Annemieke Ottens en 

Richard Vos (voorzitter). De eerste helft van de bijeenkomst vergadert de MR met Ronald Staal 

(directeur) die waar nodig stukken of plannen kan toelichten en/of vragen kan beantwoorden. 

De tweede helft vergaderen we zonder de directeur. In de afgelopen vergadering stond de 

evaluatie van het afgelopen schooljaarplan en het huidige schooljaarplan op de agenda. Ook 

is de tevredenheidspeiling onder leerlingen, ouders en personeel uitgebreid besproken: wat 

gaat goed, waar kan het mogelijk nog beter? Etc. Zo’n peiling krijgt een vervolg en dan kijkt de 

MR natuurlijk actief mee. 

 

Met vriendelijk groet, 

Richard Vos (voorzitter MR De Heerdstee) 

__________________________________________________________________________________________ 

Van peuterspeelzaal De Vlieger 

 

Wij zijn de afgelopen week met het thema 

herfst bezig geweest. Hierbij hebben wij het 

boek Luuk en Lotje gelezen over de egel. En 

heben wij de herfst woord kaarten 

behandeld. Over onder andere: het 

beukennootje, de kastanje, de bolster en de 

dennenappel. Ook zijn wij met onze 

lampionnen bezig geweest. Ze zijn erg mooi 

geworden! Lampion ‘Rupsjenooitgenoeg’. 

Hierbij hebben we Sint-Maarten liedjes 

gezongen.  

 

Volgende week starten wij met het thema 

“Feest”. Sinterklaas en het Kerstfeest. Wat 

gaat de tijd toch snel als wij zoveel plezier 

maken op peuterspeelzaal de Vlieger 🥰 

 

Met vriendelijke groet, 

Saskia Vedelaar 

Pedagogische medewerker 
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__________________________________________________________________________________________ 

Ingekomen stukken 

   

__________________________________________________________________________________________  

Koffieochtend op woensdag 16 november 

 

U heeft het vast al gehoord of gelezen! Alle ouders (en belangstellenden!) zijn welkom op de 

koffieochtend op woensdag 16 november. We (laten) zorgen voor goede koffie of thee door 

Miss Bean, die vanuit haar mobiele koffiekar heerlijke koffie, cappuccino en andere variaties 

schenkt. U kunt daarna in de grote middelzaal gezellig met andere ouders praten, maar ook 

een gesprek aangaan met onze Brugfunctionaris, Ria Haverkamp 

of met de directeur, Ronald Staal.  

 

Tijdens de ochtend zal de 

leerplichtambtenaar, Anne-

Margreet Stevens, zichzelf 

voorstellen en een presentatie 

geven over haar werk. En dat 

houdt veel meer in dan alleen 

maar streng toezien op 

verzuim 😉. We denken dat u 

geïnteresseerd zult zijn in wat 

zij te vertellen heeft! 

 

U bent vanaf 8.15 uur van 

harte welkom!  
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__________________________________________________________________________________________  

De december-cadeaukast 
 

Ook dit jaar hebben we weer een december-cadeaukast voor u georganiseerd. We willen 

graag iedere ouder in de gelegenheid stellen om in deze dure decembermaand een leuk 

cadeau aan uw kind te kunnen geven. 

 

We hebben voor u als ouder geen regels over wie wel of niet een cadeau mag komen 

uitzoeken. Iedereen die het nodig heeft is van harte welkom om in de kast een cadeau uit te 

zoeken voor uw kind. We hebben weer ons best gedaan en hebben prachtige cadeaus 

ingekocht. Met dank aan het Jeugd Educatie Fonds!! We hopen op deze manier weer veel 

kinderen blij te kunnen maken. 

Voor elk kind dat op de basisschool zit mag u één cadeau uitzoeken. Soms bestaat een 

cadeau uit meerdere delen maar dat wordt wel duidelijk als u komt kijken. Neem een tasje 

mee dat is wel handig. Inpakpapier is ook aanwezig. 

 

De (magazijn)kast is voor in de school bij de hoofdingang, elke ochtend van 8.30 tot 9.00 uur 

en elke middag van 13.30 tot 14.00 uur is de kast open. Mocht de tijd u echt niet passen dan 

kunt u met Rika of Ria een andere afspraak maken. 

Vanaf dinsdag 15 november zal de kast open zijn. We hopen dat u komt en wees er snel bij 

want op=op!! 

__________________________________________________________________________________________  

Ingekomen stuk 
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__________________________________________________________________________________________  

Impressie van de lampioninloop van vrijdag 11 november… 

 
Wat waren er veel ouders, opa’s en oma’s en andere familie om te kijken naar de prachtige 

lampionnen die de leerlingen hebben gemaakt. De inloop was een groot succes! Hieronder 

zie u een kleine impressie. 

 


