10 juni 2016 (4 blz.)
Onderwerpen:
Kinderen Heerdstee, citoweken, daltonscholing, sociaal verpleegkundige, vakantiebiebapp,
brugfunctionaris, info OR, info MR, website, koffieochtenden.
Kinderen van de Heerdstee
Activiteiten
De groepen 1-7 en ook de kinderen uit de schakelklas hebben deze week hun schoolreisje gehad.
Fatim, uit groep 1c, kon niet mee vanwege een ongeluk (waarbij haar enkel
is gekneusd en geschaafd) en heeft de hele dag in groep 3 mee gedaan. Op
deze foto laat zij haar rekenuitkomst zien.
De kinderen uit de klas waren heel zorgzaam naar haar.

Groep 7 had heel mooi weer op
Schiermonnikoog.

Als je misselijk bent is het heel fijn dat je juf er is.

Citoweken
De komende twee weken maken de kinderen de citotoetsen m.b.t. het eind van het
jaar. De leerkrachten van de verschillende groepen verdelen de toetsen zo dat de
kinderen optimaal kunnen presteren.
Scholing dalton voor het hele team
Als onderwijsteam volgen wij een scholing op maat m.b.t. Dalton. Het
onderwerp dit jaar is gedifferentieerd samenwerken in aansluiting op de
verschillende onderwijsbehoeftes van de kinderen. Bij scholing vormen altijd
de pijlers van dalton uitgangspunt.
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Sociaal verpleegkundige dinsdag 14 juni afwezig
Herma Ardesch, de sociaal verpleegkundige, is dinsdag 14 juni afwezig i.v.m. een scholing.
Vakantiebiebapp
U kunt gratis de vakantiebiebapp downloaden, zodat uw kind
tijdens de vakantie kan blijven lezen en de vaardigheid (en
daardoor het plezier) van het lezen tijdens de schoolvrije periode
niet achteruit gaat.

Informatie van de brugfunctionaris
Laptop
NIEUWE LAPTOP voor leerlingen die naar de brugklas gaan en die uit een gezin komen met een
minimum inkomen.
Wanneer uw kind nu in groep 8 zit en naar het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) gaat dan
kunt u nu een aanvraag indienen.
Informatie hierover kunt u vinden op Groningen.nl/MinimaLoket of bel 06 11 34 75 35. U kunt ook
een aanvraagformulier ophalen bij de brugfunctionaris, Ria Haverkamp.
Stadjerspas
Wist u dat wanneer u in het bezit bent van een stadjerspas ;
 U deze maand gratis bonnen t.w.v. € 15,- voor kinderkleding en kinderspullen kunt afhalen?
(Kreupelstraat 1)
 U een naaicursus met korting kunt volgen om zelf kleding te kunnen maken ?
(studio Draadkracht, Oosterhamriklaan 181)
 Uw kind gratis toegang heeft in de maand juni op de woensdagmiddag bij de JONGE
ONDERZOEKERS van 13.00 tot 17.00. (Dirkhuizingastr.13, tel.050-5260721)
 U in vijf lessen de basis kunt leren van digitale fotografie? Opgeven voor 9 juni, locatie MFC
De Wijert, PC Hooftlaan 1a.
 U een keertje kunt snacken voor € 2,50 bij De Belg Waterloo op vertoon van uw stadjerspas?
 U een Smartphone voor € 40,- kunt kopen; Wiko Sunset2 Black inclusief screenprotector en
prepaid simkaart met € 5,- beltegoed?
 U gratis trainingen kunt volgen gericht op talentontwikkeling?
 Er nog veel meer kortingen en aanbiedingen zijn te vinden op: https://stadjerspas.nl

Wist u dat u met uw vragen op de Dinsdag bij mij terecht kunt? Ik
ben te vinden in de spreekkamer in de kleuterhal. Door de week
kunt u mij ook altijd even aanschieten om een afspraak te maken.

Infoblad nr.10 10 juni 2016

pag. 2

Informatie uit de OR
Avondvierdaags
De Avond4daagse is alweer achter de rug en wat was het een feest dit
jaar! Met maar liefst 84 deelnemers, prima wandelweer, prachtige
nieuwe hesjes waaraan we goed te herkennen waren en onze plek
vooraan in de stoet heeft iedereen ervan genoten. De medaille
uitreiking vrijdag op school door Anneke was een leuke afsluiting!

Om de hesjes te kunnen kopen hebben we aantal acties gehad de
afgelopen weken. Er is € 77,65 aan statiegeld opgehaald voor de
hesjes. We willen alle ouders bedanken voor het inleveren van hun
statiegeldflessen! Ook hebben we voor maar liefst 100 euro aan T-shirts verkocht.
Dankzij zit geld, deels aangevuld door Anneke en deels aangevuld door de OR, hebben we voor
school honderd hesjes kunnen kopen waar we hopelijk nog heel veel jaren mee vooruit kunnen.
Ook de schoolreizen zijn weer geboekt. We hopen dat alle kinderen deze week van een leuke dag
gaan genieten.
Uiteraard willen we alle leuke activiteiten voor de kinderen ook volgend schooljaar weer kunnen
organiseren. Maar daar hebben we hulp bij nodig! Zoals het er nu uitziet blijven we volgend
schooljaar met slechts vier OR-leden over en dan wordt dat heel lastig. Uiteraard zijn er op een
school met bijna 500 ouders genoeg mensen te vinden die ook in de OR willen, ze weten het alleen
vaak zelf nog niet.
Dus vindt u het leuk om:
Mee te denken over de inhoud en het verloop van allerlei leuke activiteiten op school; Activiteiten op
school te begeleiden of te organiseren; Uw creativiteit los te laten op traktaties, cadeautjes en
versiersels; In kleine groepjes van 2 à 3 personen een aantal weken te werken aan een project(je);
Vooral niet te vaak te vergaderen (we houden het bij voorkeur bij 3x per jaar); Betrokken te zijn bij
de school van uw kinderen ; Met leerkrachten mee te denken over bepaalde activiteiten en…..
hiervoor beloond te worden met pak ‘m beet 250 blije, dankbare kinderen?
Dan zijn we op zoek naar u! Meld u zich bij ons? or@heerdstee.nl
Ps. Wees gerust; het is echt geen fulltime baan, we zijn ook heel blij met iedereen die aan één
activiteit mee wil helpen.
Informatie uit de MR
Dinsdag 17 mei kwam de MR weer samen om te vergaderen. Bij deze vergadering waren Fedde Karst
Kooij en Audrie Nieborg ook aanwezig. Zij hebben aangegeven vanaf volgend schooljaar zitting te
willen nemen in de MR als afgevaardigden van de ouders. Roelof Moorlag verlaat de MR omdat zijn
kind naar het Voortgezet Onderwijs gaat en hij geen andere kinderen meer op school heeft, Jaap
Smit kan de werkzaamheden van de MR niet meer combineren met zijn werk. Samen met Shona
Dittner is de oudergeleding van de MR met de komst van Fedde Karst en Audrie weer compleet.
Ook zal de personeelsgeleding wijzigen. Judith (gaat verhuizen) en Hanneke (zittingstermijn is
afgelopen) zullen de MR verlaten en Anne Dalmolen en Ingrid Franze zullen hun plaats innemen.
Annette van der Wal blijft in de MR en met de komst van Anne en Ingrid is ook de personeelsgelding
weer aangevuld.
Tijdens de vergadering hebben we gesproken over verschillende onderwerpen, zoals de begroting,
evaluatie schooltijden, de schoolgids, enquêtes/vragenlijsten voor ouders. Van de vergadering zijn
notulen gemaakt. Mocht u de notulen na willen lezen dan vindt u deze op de prikborden bij de
hoofd- en kleuteringang en op de website van onze school.
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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 allerlei andere
interessante punten, foto’s en links naar informatieve websites vinden. Het
infoblad is ook altijd op de website terug te vinden.
Website: http://www.heerdstee.nl
Koffieochtenden van 08.30 - 09.15 uur
De koffieochtenden vinden plaats op iedere tweede vrijdag van de maand. Mocht
deze vrijdag in een vakantie vallen dan verschuift de datum naar een ander
moment.
Data: 8 juli.
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