19 december 2014
Kerstviering op de Heerdstee
Wat hebben we een mooie Kerstviering gehad. Heerlijke diners in de klassen, mooie optredens in de
Kleuterhal en een fijn samenzijn met vele ouders, familie en vrienden van de kinderen.
Onder het genot van koffie/thee heeft men kunnen genieten van allerlei lekkernijen die kinderen uit
de verschillende klassen hadden gemaakt.

Lekkernijen gemaakt door de kinderen uit de verschillende klassen

De leden van de OR en een aantal andere ouders heeft gezorgd voor de aankleding van de gangen en
hallen en de catering tijdens de Kerstviering. Nogmaals heel erg bedankt.
Foute vermelding margedag
Er is een foutje in de vermelding van de margedagen geweest.
Op dinsdag 3 februari betreft het geen margemiddag, maar een margedag.
Nieuwe leerkracht
Vanaf januari 2015 start Anne Dalmolen als extra leerkracht in groep 7. Op de woensdag is zij de
vaste leerkracht in groep 8. Anne is bekend bij ons op school, omdat zij heeft ingevallen in groep 8.
Wij zijn blij met Anne in ons team.

.
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Nieuwe website van De Heerdstee
Naast een nieuw logo is er nu ook een nieuwe website, met voor u interessante informatie. U heeft
hier een mail van meester Arjen over ontvangen.
Veel informatie is openbaar, maar foto’s en video’s van onze
leerlingen zijn afgeschermd uit privacyoverwegingen. Het is daarom
belangrijk dat u zich registreert op de site. Iedere maand zullen wij u
bij het mailen van het infoblad attent maken op het bezoeken van
de website, zodat u de groepspagina van uw kind met alle
belangrijke punten kunt bezoeken. Vervolgens zal onze
administratieve medewerker u binnen korte tijd toegang verlenen.
Leerkrachten plaatsen maandelijks nieuwe artikelen en andere relevante informatie op de
groepspagina’s. Ga daarom regelmatig even naar www.heerdstee.nl en volg ons op Twitter
(@DeHeerdstee).
Op de website is een kalender geplaatst met alle voor u belangrijke gebeurtenissen.
Zo bent u altijd op de hoogte!
Schoolfruit

Door een wijziging in de Europese regelgeving hebben we wat langer
moeten wachten op het schoolfruit. De Lidl is de leverancier die ons vanaf
maandag 5 januari t/m vrijdag 5 juni fruit gaat leveren drie keer per week.

Fijne Kerstdagen en gelukkig nieuwjaar

Het team van De Heerdstee wenst u een
fijne Kerst en een goed en gezond 2015
toe!
Tot maandag 5 januari.
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