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U bent inmiddels bekend met de nieuwe slogan van de Heerdstee: hier begint jouw 

verhaal… 

 

We vinden verhalen belangrijk voor onze leerlingen. Verhalen uit boeken, 

toneelstukken en kunst, maar ook verhalen uit de wereld, van verschillende landen en 

culturen én de verhalen van kinderen zelf – hun ervaringen, dromen en interesses. 

 

We hebben daarom vanaf dit schooljaar besloten om, naast de Kinderboekenweek, 

ook zelf een projectweek te organiseren rondom dit thema. Van 13 – 17 maart zullen 

we op school werken aan het thema “een Wereld Vol Verhalen”. U krijgt er vast het 

een en ander van mee van uw kind. En daarnaast nodig ik u van harte uit de 

Heerdstee te volgen op Instagram  of Twitter , mocht u dat 

nog niet doen. We zullen u in deze week regelmatig laten 

meegenieten van onze activiteiten! 

 

Met vriendelijke groeten,  
Ronald Staal, directeur.  
 

 
 …elke groep kreeg voor de projectweek het boek “Verdwalen in Verhalen” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Agenda   

       

            

  
  

    

    

    

        

  

  
  

  
  

13-17 maart: Projectweek “Wereld Vol Verhalen” 

15 maart: geen gym mogelijk i.v.m. verkiezingen 

22 maart: koffieochtend met Nienke Kisjes van de GGD 

24 maart: uitgave Infoblad 8 

4 april: paasontbijt 

6 april: margedag – alle leerlingen van school én PSZ zijn vrij 

7-10 april: paasvakantie Voor nieuws van de 

Brugfunctionaris zie de 

bijlage bij dit Infoblad! 

 

Beste ouders en verzorgers,  

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

Nieuws van peuterspeelzaal De Vlieger 

 

Peuterspeelzaal de Vlieger gaat vanaf volgende week starten met een nieuw Thema: 

Nederland. 

Als u thuis nog spullen heeft liggen voor decoratie mag u die meenemen. Bijvoorbeeld iets van 

Delfts blauw, een boerenzakdoek, klompen, molen, tulpen, ect.  

 

Met vriendelijke groet, 

Saskia Vedelaar - Pedagogische medewerker 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Gezocht: een coördinator VSD 

 

Kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen vanaf dit jaar regelmatig meedoen met gratis 

activiteiten na schooltijd. Vanuit de zogenoemde Verlengde Schooldag (VSD) bieden 

verschillende organisaties activiteiten aan: zang en dans, kunst, buitenactiviteiten, sport en 

spel, creatieve activiteiten, enz.  

 

Over enkele weken start weer een nieuw blok met twee nieuwe activiteiten. U hoort hier 

binnenkort meer over.  

Ik ben op zoek naar een ouder die de coördinatie van de VSD op zich zou willen nemen. Hier 

staat een vergoeding tegenover. De coördinator: 

 

- Woont de vergaderingen van de werkgroep VSD bij 

- Stelt ongeveer 5x per jaar de nieuwe activiteiten samen uit het centrale aanbod 

- Promoot de nieuwe activiteiten bij leerlingen en ouders 
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- Beheert de website voor aanmeldingen 

- Is aanwezig bij de start van een activiteit met wat eten en drinken voor de deelnemers 

 

Heeft u wellicht interesse en wilt u hier graag eens over verder praten? Neem dan contact met 

mij op: r.staal@vcog.nl of bel de school. 

 

Ronald Staal, directeur 

 

__________________________________________________________________________________________  

Over Levelwerk en de D&D-klas 

 

Na de voorjaarsvakantie maken we een nieuwe start met levelwerk voor de kinderen die 

hiervoor in aanmerking komen uit de groepen 3- 8 en als levelwerkleerkracht wil ik u graag 

hierover informeren hoe het op de Heerdstee georganiseerd is  

Op basis van een stabiele hoge scores op de cito toetsen begrijpend lezen en 

rekenen/wiskunde, goede scores op de toetsen van de methodes, motivatie 

doorzettingsvermogen en creatief denkvermogen worden de kinderen als ‘levelwerker ’ 

besproken en geselecteerd.  

Deze selectie zal altijd in overleg zijn met de levelwerkleerkracht,  groepsleerkracht, intern 

begeleider en het advies zal worden gedeeld met ouder en kind  

Wat is levelwerk: dit is een methode voor meer en hoogbegaafde leerlingen met een 

doorlopende leerlijn van groep 3 t/m 8.  

Met deze leerlijn kunnen we een passend aanbod bieden aan kinderen die bij de ‘normale’ 

lesstof te weinig uitdaging krijgen. Elke groep heeft zijn eigen materiaal.  

De kinderen leren met de verschillende opdrachten de mogelijkheid om te leren denken en te 

‘leren leren’ en daarnaast zijn doorzettingsvermogen, discipline, het versterken van sociaal 

emotionele vaardigheden en om te gaan met gelijkgestemden belangrijke onderdelen  

(Een andere activiteit om leerlingen te helpen met specifieke doelstellingen is de Denk- en Doe-

klas. I.v.m. personeelswisselingen en uitval zijn we dit jaar niet in staat om de Denk- & Doeklas 

vorm te geven. We kijken naar manieren om hier volgend jaar mee verder te kunnen gaan.) 

De levelwerkers werken ieder blok aan taal/lezen en rekenen in werkboeken met uitdagende 

opdrachten  

Daarnaast hebben de kinderen opdrachten op het gebied van wereld – oriëntatie, creatief 

denken, breinbrekers werkstukken maken etc.  

Elke donderdag gaan de kinderen 45 minuten naar de levelwerkleerkracht waarin ze instructie 

en uitleg krijgen over de opdrachten.  

De groepsleerkracht biedt de ondersteuning en begeleiding in de klas om de kinderen de 

verrijkingsopdrachten uit te laten voeren. De leerkracht in de klas bekijkt hoe de reguliere 

leerstof verminderd kan worden waardoor er meer tijd komt voor de uitdagende opdrachten 

van de levelwerkers.  

Naast levelwerk is er ook levelspel. Deze spelletjes en opdrachten zijn voor kleuters van groep 1 

en 2 die de leerkrachten aanbieden naast het werken in de uitdagende hoeken.  

Janny weender - specialist meer en hoogbegaafdheid  

 

mailto:r.staal@vcog.nlo
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__________________________________________________________________________________________  

Uitnodigingen voor de koffieochtend 

 
__________________________________________________________________________________________  

 

Herinnering:  goede gewoontes 

We blijven zien dat leerlingen regelmatig ongezonde etenswaren mee naar school nemen voor 

het tussendoortje en soms ook voor de lunch. We zien veel koeken, veel snoep en chocolade. 

En ongezonde drankjes… 

 

We willen u vragen om te blijven denken aan 

het meegeven van gezonde tussendoortjes 

en een gezonde lunch zoals fruit, een 

boterham, water of sap.  

Eten is belangrijk voor kinderen om hun 

energie op peil te houden. De hersenen 

hebben deze energie nodig om goed te 

kunnen functioneren. En gezonde voeding 

helpt daarbij nog extra voor een goede  

weerstand en om je fit te voelen.   
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Voor extra suggesties kunt u kijken op: https://www.oudersvannu.nl/kind/voeding/gezonde-

tussendoortjes/  

 

__________________________________________________________________________________________  

Aankondiging schoolconcert in de kerk naast de Heerdstee 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.oudersvannu.nl/kind/voeding/gezonde-tussendoortjes/
https://www.oudersvannu.nl/kind/voeding/gezonde-tussendoortjes/

