20 oktober 2017 (4 blz.)
Inhoud: kinderen op De Heerdstee, informatie uit de groepen, jaarplanning, nieuwe kleutergroep,
ouder- en familieteam, brugfunctionaris, MR, OR, gevonden voorwerpen, koffieochtenden
Kinderen van de Heerdstee
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben kinderen tekeningen of een boekomslag gemaakt, gekoppeld
aan Griezelen.
De winnaars van de zilveren penselen uit de groepen 1 t/m
4: Noah Hoogerwerf (1-2a), Julia Tuinman (1-2b), Jan
Wouter Nauta (groep 3) en Jaivy Evers (groep 4).

Winnaar van de zilveren penseel uit de
schakelgroep: Elaf Hussein.
Winnaars van de gouden griffels: Linde
Schuiling (groep 5), Hidde Kruims (groep 6), Bram Postma (groep 7) en Bregt Welfing (groep 8).
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er in de klassen 6 t/m 8 ook
voorleeswedstrijden gehouden. Elke groep heeft zijn eigen
kampioen gekozen. In groep 6 was dit Megan Brugge, groep 7 werd
vertegenwoordigd door Milan Engels en in groep 8 was Stefan de
Vries kampioen van de klas geworden.
De drie winnaars hebben voorgelezen aan de groepen 5 t/m 8 en
de schakelgroep. Voor groep 6 geldt dat de kinderen meedoen om
te oefenen, uit groep 7 en 8 wordt een winnaar gekozen en deze
mag dan meedoen aan de scholenkampioenschappen voorlezen.
De winnaar daarvan gaat naar de regiokampioenschappen.
De voorzitter van de jury was dit jaar Noortje Smit,
voorleeskampioen van vorig schooljaar. Alle kandidaten hebben
hun kwaliteiten laten zien. Milan Engels heeft de voorleeswedstrijd
van dit jaar gewonnen.
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Informatie uit de groepen
De informatie uit de groep van uw kind kunt u terugvinden op de
groepspagina’s van de website.
Naast informatie uit de groepen kunt u daar ook allerlei andere interessante
punten, foto’s en links naar informatieve websites vinden.
Website: http://www.heerdstee.nl

Jaarplanning
De jaarplanning heeft u digitaal aan het begin van de zomervakantie en nogmaals voor de start van
het nieuwe schooljaar ontvangen. U krijgt de planning ook geprint via de leerkrachten.
De planning van vakanties, margedagen, avondbijeenkomsten en kijkochtenden kunt u te allen tijde
terugvinden via de agenda op de website: http://www.heerdstee.nl onder het kopje de
school/kalender.

Planning tot aan het volgende infoblad:
 Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober: herfstvakantie
 Vrijdag 3 november: margedag
 Zaterdag 4 november: Plantsoenloop
 Dinsdag 7 november: kijkochtend bij uw kind in de klas (08.30-09.15 uur, bij
meerdere kinderen gaan we uit van een kwartier per kind)
 Dinsdag 14 november: staat in het teken van Méér Muziek in de Klas (Koningin
Maxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs)
 Dinsdag 14 november en donderdag 16 november: contactavonden (10 minuten
gesprekken over de ontwikkeling van uw kind)
 Donderdag 16 november: Schaatsen voor Water (groepen 5 t/m 8)
Nieuwe Kleutergroep
In de tweede week na de herfstvakantie starten we met een derde kleutergroep. We zijn blij dat het
gelukt is goede leerkrachten te vinden. Juf Marjon en juf Natascha (komt van een andere VCOG
school) gaan samen deze groep leiden. Juf Marjon is nu nog herstellende van een operatie en zij zal
voorlopig vervangen worden door juf Roosmarijn.
Success for All coordinator, Bertine Pilon en Ouder-en familieteam
Om kinderen te leren lezen is samenwerking tussen ouders en school
van groot belang! Wij horen dan ook graag van u wat uw ervaringen
zijn op het gebied van lezen en Success for All. Een keer per kwartaal
praten leerkrachten en ouders onder het genot van een kopje thee of
koffie over het belang van leesplezier, de leeslogboekjes,
vakantielezen, enzovoort. Wij zouden het leuk vinden als u ook een
keer aanschuift, omdat wij benieuwd zijn naar uw ervaringen.
Miriam Houthoff (de moeder van Manel) heeft de afgelopen twee schooljaren met ons meegedacht.
Dit is haar ervaring:
Vanaf het moment dat mijn zoon naar groep 3 ging heb ik deelgenomen aan het O&F team van
Succes for All. Afgelopen week heb ik na twee jaar afscheid genomen. Schoorvoetend heb ik
aanvankelijk deelgenomen. De bijeenkomsten zouden gaan over het aanmoedigen van kinderen om
te gaan lezen. Ik hou zelf erg van lezen. Maar ja, dan moet je wel een paar keer per jaar een uur tot
anderhalf aanschuiven bij het team. En ik heb het al zo druk!! Ik ben blij dat ik het wel gedaan heb.
Waarom? Omdat er echt iets gedaan werd met de opmerkingen die wij als ouders maakten. Omdat
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het me duidelijker werd hoe het programma werkt en waarom het echt werkt. Om te horen dat
andere ouders ook af en toe moeite hebben om het voor elkaar te krijgen om elke dag met hun kind
te lezen, te zorgen dat de boekenlegger niet kwijtraakt en ingevuld is en tips hoe je daar mee om kan
gaan. Ik was erg sceptisch over het Succes for All programma omdat ik bang was dat het zou
betekenen dat kinderen die meer moeite met lezen hebben, buiten de boot zouden vallen. Maar die
zorgen bleken ongegrond. De mensen die zich gaan aansluiten bij het O&F team wens ik net zo’n
goede tijd toe als dat ik heb gehad.
Heeft u een zoon of dochter in groep 3 of 4 en zou u willen meedenken en meepraten? Geef dit
dan aan bij de leerkracht van uw kind. Een keertje proefdraaien? Ook dan bent u van harte
welkom. Ons overleg staat meestal gepland van 15.00 - 16.00 uur. De dag waarop het overleg
plaatsvindt verschilt per keer.
Nieuws van de Brugfunctionaris
VOS
Herinnering: VOS-formulieren kunt u bij mij inleveren, graag zo spoedig
mogelijk!! Mocht u geen formulier ontvangen hebben en u moet
rondkomen van een laag inkomen en u denkt dat u hiervoor in
aanmerking komt dan kunt u vanaf januari 2018 een formulier van de site
downloaden maar u kunt ook een formulier bij mij aanvragen. Ik help u
graag.
Stadjerspas
Denkt u aan de geweldige aanbiedingen van de stadjerspas?
Zwemmen:
Zwemles is belangrijk in verband met de veiligheid bij het spelen in en rond het water. De gemeente
Groningen stelt geld beschikbaar om ouders te helpen om de zwemlessen te betalen. Het aanvragen
van de vergoeding voor zwemles A en B voor kinderen vanaf zes jaar loopt via Stichting Leergeld
Groningen. Voor meer info: www.leergeld.nl/groningen/doe-een-aanvraag. Ook kunt u bij mij
terecht, ik help u graag.
Babykleren
Babykleertjes zijn best duur en kinderen groeien er snel weer uit. De kraambank beschikt over gratis
babykleren tot maat 68, maar ook over kinderwagens, badjes, luiers, beddengoed en
kraampakketten. Voor aanstaande moeders die weinig geld hebben. Vraag uw verloskundige om u te
helpen een aanvraag te doen. Voor meer info www.isiskraamzorg.nl.
Humanitas
Als uw kind (4 t/m 16 jaar) een steuntje in de rug nodig heeft, biedt Humanitas de mogelijkheid om
uw kind te koppelen aan een vrijwilliger om wekelijks samen leuke dingen te doen.
Voor jonge mantelzorgers biedt Humanitas vrijwilligers die ondersteuning geven in de vorm van
ontspanningsactiviteiten, groepsgesprekken, maatjescontact en een vakantieweek.
Indien er veel zorg in uw gezin nodig is kan uw kind gaan logeren, zodat u een moment ruimte voor
uzelf heeft.
Ook kunt u bij Humanitas terecht voor ondersteuning bij het voorlezen en opvoeden.
Wanneer u gebruik wilt maken van één van deze mogelijkheden dan kunt u bij de brugfunctionaris
(Ria Haverkamp) meer informatie krijgen. Ook kunt u zelf kijken op mip.groningen@humanitas.nl
MR
De eerste vergadering van de MR (Medezeggenschapsraad) verliep enigszins anders dan gebruikelijk
omdat door diverse omstandigheden (o.a verhuizing) de oudergeleding op zoek moest naar
vervanging!
Gelukkig kunnen we melden dat we twee nieuwe ouders bereid hebben gevonden om de
oudergeleding te komen aanvullen dus zijn we weer op volle sterkte!
In de volgende nieuwsbrief zullen de nieuwe leden zich even voorstellen en de vertrekkende leden
hun afscheid toelichten.
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Houd de activiteiten van de MR in de gaten via de
website:http://heerdstee.nl/Voorouders/Medezeggenschapsraad(MR).aspx.
en schroom niet om contact met ons op te nemen. Tijdelijk aanspreekpunt is Fedde Karst Kooij
(0655735425) / fkkooij@home.nl
Ouderraad (OR)
Boven v.l.n.r. Petra, Diannette, Stieneke
Onder v.l.n.r. Jolanda, Petra, Olga
Zoals al genoemd in de vorige nieuwsbrief zijn er ook dit jaar veel
leuke activiteiten gepland. Vorige week was de Dag van de leraar.
Op deze dag zetten we de leerkrachten traditioneel in het
zonnetje met taart. Omdat de dag dit jaar samen viel met de
lerarenstaking hebben we het team dit jaar voorzien van een tas
vol lekkers voor onderweg naar Den Haag om ze te steunen bij
deze actie. We hopen uiteraard dat de staking het gewenste
resultaat op gaat leveren!
De schoolfoto's zijn deze week meegegeven, we hopen dat iedereen er weer leuk op staat. Denkt u
eraan dat als u binnen een week bestelt u geen verzendkosten betaalt?
Verder zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest op school en het
organiseren van de schoolreisjes.
Ook komt Sint Maarten snel dichterbij. We willen dit natuurlijk ook op school niet ongemerkt voorbij
laten gaan en daarom is het idee om de kinderen op vrijdag 10 november te trakteren op iets lekkers.
Helaas hebben zich na de oproep in de vorige nieuwsbrief nog geen ouders gemeld die hierbij willen
helpen. Daarom nogmaals de vraag: lijkt het u leuk om een traktatie te maken en/of uit te delen,
laat het ons dan weten. Aangezien we zelf met een klein groepje zijn kunnen we niet zonder hulp
van andere ouders. We weten dus ook niet zeker of dit zonder hulp door kan gaan! Uiteraard kunt
u altijd één van ons aanspreken of mailen naar or@heerdstee.nl
Gevonden voorwerpen
Iedere tweede dinsdag van de maand liggen de gevonden voorwerpen op
een tafel in de grote hal om 08.30 uur en om 14.00 uur. Data: 14
november, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei,
12 juni, 10 juli.

Koffieochtenden op vrijdagen van 08.30 - 09.15 uur
De koffieochtenden vinden maandelijks plaats op een vrijdag.
Data: 17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart,
13 april, 18 mei, 15 juni, 13 juli.
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