
Proosten op het nieuwe jaar! 
In deze vreemde en rare tijden kan het geen kwaad om te proosten 
op een gelukkig en gezond nieuwjaar. Laten we hopen dat we 

spoedig afscheid kunnen nemen van de Corona-maatregelen die 
nu nog gelden in het basisonderwijs en dat wij jullie als ouders 
weer fysiek welkom mogen heten op onze mooie school! Aan de 
kinderen zal het dus niet liggen! De ‘borrels’ smaakten uitstekend  

en daarmee was de opening van dit kalenderjaar op onze school een 
feit. Voor de kerstvakantie hadden we best wel veel afwezigen in de groepen. 
Enerzijds door ziekte dan wel Corona, anderzijds door de quarantaine maatregelen. 
De afgelopen twee weken was dat gelukkig een stuk minder, wetende dat dit 
natuurlijk geen enkele garantie biedt voor de nabije toekomst. Hoe dan ook, de 
kinderen en het team hebben er weer zin in om aan de slag te gaan!


        

Nieuwsbrief  
Obs van Maasdijkschool     
Van Beyma thoe Kingmaweg 1 
8441 CP HEERENVEEN 
Tel: 0513 653721 
(Ook voor ziekmeldingen buiten 
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Email:   
vanmaasdijkschool@ambion.nl 
      
Website:   
www.vanmaasdijkschool.nl 
      
Facebook:   
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Het is ijskoud bij de kleuters….
In Nederland zijn de temperaturen op dit moment niet om naar huis te schrijven. Maar de kleuters 
weten nu dat het op de Noordpool en Zuidpool nog veel en veel kouder is. Gelukkig maar want 
daardoor kunnen daar andere dieren leven dan hier in Nederland. Helaas verandert dit snel… Maar wat 
kan je leuke dingen leren over de kou en wat is het verhaal van ‘Kikker in de kou’ toch prachtig. 
Kortom door het hebben over de kou, krijg je warme gevoelens!

De Van Maasdijkschool ziet ze vliegen… 
Onze school heeft een historie als het om vliegen gaat. Onze naamgever is tenslotte een bekende piloot 
geweest die als eerste boven Nederland vloog. Ik vroeg mij laatst af  wat hij zou vinden van de moderne 
technologie inzake het vliegen en wat hij zou vinden van het feit dat basisschoolkinderen bezig zijn met 
onbemande drones. Wij hebben onlangs eentje aangeschaft. Op ongeveer 100 meter afstand van waar 
Clement van Maasdijk opsteeg in 1910, zijn kinderen nu aan het vliegen met een drone. Met speels gemak 
zorgen zij ervoor dat het ‘vliegtuigje’ in en buiten school een bepaalde route vliegt. En als kers op de taart 
worden vanuit de drone foto’s en filmpjes gemaakt. Waarschijnlijk zou Van Maasdijk zijn ogen uitzien 
maar voor onze kinderen is het de gewoonste zaak van de wereld. Nu nog zijn de Whizzkids aan het 
experimenteren met de drone, maar binnenkort komen ook de andere kinderen in aanraking met dit 
mooie fenomeen. Wat leven onze kinderen toch in een prachtige tijd! 
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* Nieuwsbrief 
* Rapporten groep 1 

t/m 7 mee naar 
huis. 

* Om 12.00 uur sluit 
het intekenen voor 

de rapport-
gesprekken.
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Kinderen druk bezig met 100-jarig bestaan van onze school! 
Op 14 februari 2022 bestaat onze school 100 jaar, zoals jullie weten. Op die dag vieren wij met 

de huidige kinderen op school een mooi feestje! Op 15 mei houden wij een reünie voor alle 

oud-leerlingen, oud-personeelsleden en anderen die deel uitmaakten van de historie van de 

Van Maasdijkschool. 

Eén van de dingen die wij doen met de leerlingen van nu, is een blijvend kunstwerk maken 

voor onze school. Hopelijk kan dat op 14 februari worden onthuld door burgemeester Tjeerd 

van der Zwan.  

De kunstenaar waarmee wij samenwerken heet Alie Popkema en de 1e bijeenkomst was een 

brainstormsessie. De kinderen (alle groepen doen mee) waren gelijk enthousiast over het 

bijzondere project! Wij vinden het mooi dat kinderen zelf aan de slag gaan met dit kunstwerk 

en vinden het proces net zo belangrijk als het eindproduct. Dit is mede mogelijk gemaakt 

door een subsidie van de gemeente Heerenveen (€ 3.500,00) en een bijdrage van onze 

Ouderraad. 

 

Na “Schoolfruit” nu ook “Schoolmelk” op de Van Maasdijkschool! 
Vanaf week 5 (31 januari) krijgen onze kinderen 2 x per week 
Schoolmelk aangeboden. Net als bij Schoolfruit wordt dit mogelijk 
gemaakt door financiering vanuit de EU. Dus er zijn geen kosten  
verbonden aan dit project waar het draait om bewustwording van 
gezonde voeding. 

Volgende week heeft het schoolteam 2 studiedagen. 
Zoals jullie in de agenda van het Ouderportaal hebben kunnen lezen, zijn de kinderen op donderdag 27- en 
vrijdag 28 januari vrij. Het schoolteam heeft dan 2 studiedagen. 



Donatie onze school aan Stichting KiKa. 

Wij kregen een mailbericht van Stichting KiKa voor onze bijdrage van 
vorig jaar: 

“Bedankt dat jullie KiKa hebben gesteund met het doneren van ICT 
apparatuur en smartphones. Dat waarderen we enorm.
We zijn heel blij met de mooie donatie van € 350,00 die we hebben 
mogen ontvangen. Daarmee stellen jullie ons namelijk in staat belangrijk wetenschappelijk onderzoek te 
blijven steunen. Want dat werk moet natuurlijk – ondanks alles – vooral doorgaan, om de genezingskans van 
kinderen met kanker verder te verbeteren.”
  
Informatie over de oudergesprekken in februari! 
Op dit moment zijn de leerlingen bezig met de Cito-toetsen voor ons leerlingvolgsysteem en het rapport. Daarna 
gaan de leerkrachten druk aan het werk met de verwerking van de toetsen, evenals de analyses daarvan en het maken 
van het rapport. Dat doen wij tijdens de studiedagen op 27 en 28 januari. De kinderen zijn dan vrij van school.  

De oudergesprekken zijn van 7 t/m 10 februari voor de groepen 1 t/m 7. Voor groep 8 vinden de gesprekken plaats in 
die week daarna. De precieze datum horen jullie nog van de leerkrachten van die groep. De gesprekken van alle 
groepen hebben een verplichtend karakter. 

De ouders kunnen zelf het tijdstip bepalen door het intekenen op het Ouderportaal. Het intekenen kan vanaf vrijdag 
28 januari om 12.00 uur tot vrijdagmiddag 4 februari. Hoe eerder je erbij bent, hoe meer keus in de tijden. Elke groep 
heeft in ieder geval 2 dagen gepland tot 17.00 uur. 

De gesprekken zijn digitaal/online voor de groepen 3 t/m 8. Voor de kleuters zijn ze live op school. Er worden 
looproutes in school aangegeven voor de ouders. 

Whizzkids stellen zich voor… 
Zoals jullie weten hebben wij dit schooljaar een team van 4 Whizzkids. Hoog tijd dat jullie nader 
kennismaken met deze kinderen. Vandaar dat ze zich In deze nieuwsbrief aan jullie voorstellen. Deze keer 
doen Demi en Luna dat. In de volgende nieuwsbrief komen Julie en Hugo aan het woord.




Whizzkid Demi 
“Hoi ik ben Demi en ik ben een Whizzkid maar ik ben niet alleen een whizzkid ik ben samen met Luna, Hugo en Julie een 
Whizzkid. Wat leren wij eigenlijks bij de Whizzkids. Wij leren programmeren en kennis van de iPad. De kennis geven wij 
weer aan andere kinderen zodat iedereen straks kennis van de iPad heeft en straks alle kinderen kunnen programmeren. 
We hebben  in november hadden we een programmeerdag georganiseerd dat was de start van het programmeren. Wat 
willen wij nog doen wij willen een keer met alle Whizzkids samen komen en we willen een keer een robot maken en 
programmeren. Met de programmeerdag deden we voor de kleuters iets met de beebots en een hoepelspel en ze 
konden een spel met de i-Pad doen.  Voor groep 3 tot met groep 8 deden we scratch jr., ozobotjes, pizza spel op de i 
pad, VR-bril, nintendo switch en lego technisch.” 

Whizzkid Luna 
“Ik ben Luna van Halderen (groep 8) en ik ben een Whizzkid. De Whizzkids helpen met de iPads, en andere 
technologische dingen op deze school. Ik zit bij de Whizzkids samen met Demi Boor (groep 8), Julie Doorten (groep 7) 
en Hugo Wink (groep 7). Op dinsdag, krijgen we meestal om de 2 weken van 10.30 tot 12.00 uur les over de iPads en 
andere dingen van onze AppleTeacher meester Ruud.  
De Whizzkids hebben onder andere geholpen met de programmeerdag in november, waarbij de klassen 3 t/m 8 
ongeveer drie kwartier even mochten proberen met technologische spullen, zoals de ozobotjes, een VR-bril en wat apps 
op de iPads die uitgelegd werden door de Whizzkids en nog veel meer. De groepen 1 en 2 mochten met de beebots, en 
ook op de iPad en er was een leuk spel met hoepels.Daarnaast hebben we voor vragen of ideeën een ideeënbus. Die 
staat op de brievenbus die je ziet bij binnenkomst. Wij zijn te herkennen aan onze keycords, maar die hebben we niet 
altijd om. Als u of uw kind vragen heeft over de iPad kunnen wij helpen.” 

 En dan nog even dit… 

Gisteren stond dit bericht in 
de Heerenveense Courant. 
K o r t o m , d e V a n 
Maasdijkschool bestaat op 14 
f e b r u a r i 1 0 0 j a a r. E e n 
mijlpaal van jewelste! Op de 
jubileumdag vieren wij dat 
met onze kinderen op school. 

Maar hun ‘voorgangers’ 
vieren ook een feestje, en wel 
op zaterdag 14 mei 2022. Er 
i s v o o r d i t b i j z o n d e re 
evenement een Facebook-
pagina aangemaakt. Hier 
kunnen oud-leerlingen en 
oud-personeelsleden zich 
aanmelden voor een reünie. 
Ook kan er via onze website 
worden aangemeld.  

Ik weet dat (oud) inwoners 
van Heerenveen Noord nooit 
ver weg zijn, maar wellicht 
dit nieuws over het hoofd 
zien. Vandaar de oproep:  

“Van Maasdijkschool bestaat 
100 jaar en houdt een reünie.!
Hoort en zegt het voort!” 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 4 februari 2022. 
Blijf ook het Ouderportaal volgen voor het allerlaatste nieuws, foto’s en de agenda.


