9 september 2016 (6 blz.)
Inhoud: kinderen op De Heerdstee, planning vakantie-margedagen e.d., gymrooster, nieuwe
leerkrachten stellen zich voor, brugfunctionaris: VOS formulier, jeugdwerk en jeugdsportfonds,
schaken op De Heerdstee, blokfluitles, informatie uit de groepen, koffieochtenden
Kinderen van de Heerdstee
De eerste week zit erop, in de klassen en op het plein is er volop bedrijvigheid.

Vakanties, margedagen, avondbijeenkomsten en kijkochtenden
De planning staat ook op de agenda van de website: http://www.heerdstee.nl onder het kopje de
school/kalender
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Aprilvakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
Margedagen
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Dinsdag
Maandag

17 t/m 21 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
20 februari t/m 24 februari 2017
14 april 2017
17 april 2017
24 april t/m 29 april 2017
5 mei 2017
25 en 26 mei 2017 (incl. vrijdag na Hemelvaartsdag)
5 juni 2017
24 juli t/m 1 september 2017

12 oktober 2016
23 december 2016 (alleen de middag vanaf 12.00 uur)
17 februari 2017
24 mei 2017
6 juni 2017
3 juli 2017
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Vrijdag

21 juli (vrijdag voor de zomervakantie)

Omgekeerde tienminutengesprekken
Dinsdag 13 september en donderdag 15 september 2016
Informatieavond
Maandag 19 september 2016
Contactavonden
Dinsdag 15 november en donderdag 17 november 2016
Rapportageavonden
Dinsdag 14 februari en donderdag 16 februari 2017
Dinsdag 11 juli en donderdag 13 juli 2017
Kijkochtenden voor ouders (van 8.30 - 9.30 uur)
Vrijdag 7 oktober 2016
Vrijdag 3 maart 2017
Woensdag 14 juni 2017
Gymrooster 2016-2017

Dinsdag
Groep 3
Groep 4
Pauze/ombouwen
Groep 5
Groep 6
Pauze/ombouwen
Schakelgroep
Groep 7
Groep 8
Groep 5-8 extra gym

tijd
08.30 - 09.15
09.15 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.55
10.55 - 11.40
11.40 - 12.00
12.00 - 12.40
12.40 - 13.20
13.20 - 14.00
14.00 - 15.00

Donderdag
Groep 4
Groep 3
Groep 5
Pauze/ombouwen
Groep 6
Schakelgroep 3 - 6
Pauze/ombouwen
Groep 8 en S7 en S8
Groep 7 en S7 en S8

tijd
08.30 - 09.10
09.10 - 09.50
09.50 - 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 11.25
11.25 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30 - 13.15
13.15 - 14.00

Dit schooljaar is Tim Kingma in vaste dienst bij De Heerdstee (afgelopen schooljaar was hij
gedetacheerd). Wij zijn blij dat we Tim, een enthousiaste en betrokken vakleerkracht, die ook
verantwoordelijk is voor de Bslim-activiteiten in de wijk, als gymnastiekdocent hebben!
Nieuwe leerkrachten stellen zich voor
Dit schooljaar hebben we twee nieuwe leerkrachten: Jolijn Sturing en Bertine Pilon en twee
leerkrachten die een vast dienstverband hebben gekregen: Tim Kingma (vakleerkracht beweging) en
Annie van Leeuwen (afgelopen schooljaar vanaf februari was zij leerkracht in de instroomgroep
kleuters). Zij stellen zich voor:
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Hallo lezers!
Sinds dit schooljaar ben ik, Bertine Pilon, werkzaam op De
Heerdstee.
Na negen jaar gewerkt te hebben op basisschool De Tamarisk,
vond ik het tijd worden voor een nieuwe uitdaging. Vier dagen in
de week sta ik nu voor groep 8, daarnaast ben ik taalcoördinator
wat onder andere inhoudt dat ik het leesprogramma Success for All coördineer. Ik heb erg veel zin in
dit schooljaar en hoop er samen met de kinderen, ouders en het team een mooi schooljaar van te
maken.

Dag allemaal,
Mijn naam is Jolijn Sturing en sinds de start van dit schooljaar ben ik
werkzaam als leerkracht op de Heerdstee. Ik ben 36 jaar en heb de
afgelopen 14 jaar gewerkt als leerkracht op basisschool De
Hoeksteen. In diezelfde 14 jaren ben ik getrouwd en moeder
geworden van 3 kinderen. Afgelopen jaar heb ik besloten dat het tijd
is voor een nieuwe uitdaging en heb deze gevonden in het lesgeven
aan de Schakelgroep op de Heerdstee. Inmiddels zijn de eerste
lesdagen achter de rug en daar heb ik van genoten! Dat geeft nog
meer zin in wat komen gaat. Tot ziens op De Heerdstee!
Bij deze wil ook ik me even voorstellen. Ik ben Annie van Leeuwen, ik ben
29 jaar en ik woon met mijn man Anne in het mooie Middelstum. Samen
hebben we twee prachtige dochters: Evelien (bijna 4 jaar) en Ellemijn
(bijna 2 jaar.)
Voor ik op de Heerdstee kwam werken, heb ik acht jaar met veel plezier
op diverse scholen in het Westerkwartier gewerkt. Eerst fulltime maar na
de geboorte van onze dochters parttime. Sinds vorig schooljaar ben ik aan
De Heerdstee verbonden, waar ik met veel plezier twee dagen per week
de instroomgroep draaide. Dit schooljaar mag ik samen met juf Hanneke,
twee dagen in de week voor groep 4 staan.
Voor wat betreft mijn vrijetijdsbesteding: ik ben een bezig bijtje en zit
eigenlijk nooit stil. Ontspanning vind ik in het maken van foto's en digitale fotoboeken, vilten, lezen
en spelen met onze meiden.
Beste ouders en kinderen,
Omdat ik dit jaar in (vaste) dienst bij de VCOG en De Heerdstee ben gekomen zal ik mij (nogmaals)
voorstellen.
De meesten van jullie zullen mij waarschijnlijk al wel kennen maar voor sommigen, zoals de kinderen
uit groep 3, ben ik dit jaar een nieuw gezicht.
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Mijn naam is Tim Kingma en ik ben de gymleraar van
de school. Ik ben 27 jaar en woon in Groningen. Mijn
grootste hobby’s zijn sporten zoals voetbal, fietsen
en snowboarden. Ook houd ik heel erg van reizen!
Mijn gymlessen zijn voornamelijk gericht op het
ervaren van plezier in sporten en bewegen. Voor de
kinderen die iets spannend of moeilijk vinden weet ik
altijd iets anders te vinden, voor de leerlingen die het
graag moeilijk willen heb ik altijd wel een extra
uitdagende opdracht. Naast leuke gymlessen wil ik
dit jaar meer sportieve uitstapjes aanbieden tijdens
en na schooltijd. Het eerste dat op het programma
staat is bijvoorbeeld al de Plantsoenloop op zaterdag 5 november.
Naast de gymlessen doe ik ook alle Bslim-activiteiten in de wijk.
Ik hoop er weer een heel leuk en sportief jaar van te gaan maken met jullie allen! En voor al jullie
vragen op het gebied van sport en bewegen kunnen jullie bij mij terecht.
Vriendelijke sportieve groeten, Tim Kingma
Nieuws van de Brugfunctionaris
Net als afgelopen schooljaar zult u in ieder infoblad informatie
van de brugfunctionaris aantreffen. Voor nieuwe
ouders/verzorgers: mijn naam is Ria Haverkamp. Dinsdag is de
dag waarop ik brugfunctionarisactiviteiten uitvoer. U kunt op
deze dag met mij in gesprek en desgewenst kunnen we ook een
afspraak maken voor een andere dag als u dit beter schikt. Ik
werk van dinsdag t/m vrijdag en u kunt mij op een van deze
dagen altijd aanschieten.
Via de mail ben ik te bereiken: r.haverkamp@vcog.nl ,
telefonisch kunt u mij bereiken via het nummer van school:
050-5417232 (dinsdag de hele dag en woe-vr na 14.30 uur).
VOS formulier (Vergoeding Ouderbijdrage Schoolfonds)
Ook dit schooljaar voorziet de gemeente in het ondersteunen van de ouderbijdrage voor ouders met
een laag inkomen. Ouders die bekend zijn bij de gemeente krijgen dit formulier in september
thuisgestuurd. Ouders die nog niet bekend zijn bij de gemeente kunnen via de brugfunctionaris een
aanvraag doen.
Om ervoor te zorgen dat de financiële afhandeling goed en snel geregeld wordt vragen wij u het
ingevulde formulier voor 7 oktober bij mij, Ria Haverkamp, in te leveren.
Laptopregeling
Als u nog een aanvraagformulier voor de laptopregeling heeft (bestemd voor leerlingen groep 8 van
vorig schooljaar) dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk inleveren bij mij.
Weggeefkast
Ook dit schooljaar hopen we dat velen veel plezier hebben van de spullen die meegenomen kunnen
worden uit de weggeefkast. Heeft u spullen die u niet meer gebruikt dan kunt u deze, mits ze er
netjes en verzorgd uitzien, in de kast zetten. Heeft u iets nodig dan mag u het uit de kast halen.
Stadjerspas
Vindt u het leuk om deel te nemen aan activiteiten in de stad dan is wellicht de Stadjerspas iets voor
u. Informatie over de activiteiten vindt u op stadjerspas.nl
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Jeugdwerk Beijum
Het schooljaar is weer begonnen en daarmee ook de activiteiten van het jeugdwerk. Jeugdwerk
Beijum zet in op het verzorgen van leuke middagen voor kinderen.
De nieuwsbrief vanuit jeugdwerk is als bijlage bij de mail van het infoblad nr. 1 toegevoegd. Tevens
hebben de leerlingen deze week de activiteitenladder meegekregen met daarin verschillende
activiteiten in de wijk, eveneens als bijlage toegevoegd.
Heeft u vragen over jeugdwerk of de activiteitenladder dan kunt u contact opnemen met Leonie
Rijkens: leonie.rijkens@wij.groningen.nl . Leonie werkt op di-do vanuit Wij Beijum, Isebrandtsheerd
97 in Groningen. Telefonisch is Leonie te bereiken via: 06 52306338
Jeugdsportfonds
Beweging is erg belangrijk en gezond voor kinderen en vandaar ook de vraag vanuit de
sportverenigingen om een overzicht te maken van alle sporten die te beoefenen zijn in Beijum.
Voor kinderen voor wie het financieel niet mogelijk is om een sport te beoefenen, is er het
jeugdsportfonds. Twan Grommer is de contactpersoon: twan.grommers@wij.groningen.nl
Voor zowel het jeugdwerk als het jeugdsportfonds kunt u ook terecht bij mij als
brugfunctionaris/intermediair.
Schaken op De Heerdstee
Wil je kind (beter) leren schaken? Dat kan: op de woensdagmiddag op de Heerdstee. Er wordt
geschaakt tussen 14.15 en 15.00 uur. De lessen staan open voor
alle leerlingen, ongeacht voorkennis en speelsterkte. De nadruk
ligt op het spelen en uitleg.
We spelen heel veel partijtjes (met of zonder schaakklok) en we
spelen ook verschillende varianten van schaken, zoals
conditieschaken, pepernotenschaken (in november-december
uiteraard) en bughouse-schaken. Er wordt gewerkt met de
Stappenmethode, een in Nederland ontwikkelde schaaklesmethode, die ook in het buitenland wordt gebruikt (zie evt. ook: http://www.stappenmethode.nl)
Nadat de kinderen 5 keer een les hebben gevolgd, krijgen ze gratis het boek uit de Stappenmethode,
dat het beste bij hun niveau past. Als de kinderen een officieel examen willen afleggen in hun
stappenboek, kan dat, ze krijgen dan een echt diploma van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
Verder wordt het digibord soms ingezet zodat de kinderen schaakopdrachten rechtstreeks op
internet kunnen maken.
De vergoeding bedraagt 1 euro per kind per les (de deelnemers betalen dus alleen als ze aanwezig
zijn).
In het verleden heeft de Heerdstee het goed gedaan op de Basisschoolkampioenschappen schaken.
Heerdsteeschakers hebben bekers gewonnen voor zowel team- als individuele prestaties (zie de
prijzenkast in de hal). Begin volgend jaar zijn er weer de Basisscholenkampioenschappen stad
Groningen en ik hoop daar opnieuw spelers van de Heerdstee in actie te zien.
Voor meer informatie kunt u uiteraard met mij contact opnemen: bay.anders@gmail.com, of mobiel:
mobiel: 0612915403
Vriendelijke groeten,
Anders Bay (vader van Sander, groep 6)
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Blokfluit leren spelen op school?
De blokfluit is één van de leukste instrumenten om kennis te maken met zélf
muziek maken. Mooi is dat kinderen die een muziekinstrument bespelen
naast muziek maken ook worden gestimuleerd en uitgedaagd op o.a. sociaal
en cognitief gebied.
Bovenal is muziek maken leuk en daarom geef ik al jaren blokfluitles op De
Heerdstee.
Tegen de herfstvakantie wordt een oproep gedaan voor nieuwe
blokfluitleerlingen uit groep 3 en tegelijkertijd kunnen ook kinderen uit de
hogere groepen zich opgeven. Ook als je al blokfluit speelt, kun je je opgeven. Er zijn veel
verschillende niveaugroepen en daarom is er altijd een groepje waarbij je kunt aansluiten.
De blokfluitlessen worden gegeven op woensdag- en donderdagmiddag (afhankelijk van het groepje
waarin je geplaatst wordt).
Ik werk ik kleine groepjes, zodat de kinderen genoeg tijd en aandacht krijgen.
Met heel veel enthousiasme begeleid ik de kinderen in het leren blokfluit spelen.
Als u inlichtingen wilt over de blokfluitlessen kunt u mij bellen of mailen: 050-5420436/06-42597914
rianijborg@gmail.com
Vriendelijke groet, Ria Nijborg
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

Koffieochtendenvan 08.30 - 09.15 uur
De koffieochtenden vinden maandelijks plaats op een vrijdag..
Data: 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april,
12 mei, 9 juni en 14 juli.
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