26 november 2015 (4 blz.)
Onderwerpen:
Kinderen van de Heerdstee, Sinterklaas, ouderavond social media, kerstviering, margedag,
weggeefkast, brugfunctionaris, website, koffieochtenden, MR en OR.
Kinderen van de Heerdstee
Sinterklaastijd
Het is de tijd van Sinterklaas en dat zien we terug in de klassen!

In de kleuterklassen zijn de
sinterklaasmutsen al klaar!

Alle groepen beleven het sinterklaasfeest op verschillende wijze, de gemeenschappelijkheid zit hem
in de gezelligheid die dit met zich meebrengt.
Sinterklaas en de Pieten op school
Namens de Sinterklaascommissie
Op vrijdag 4 december vieren wij het sinterklaasfeest op school.
De kinderen worden om 08.20 uur in de klassen verwacht zodat we gezamenlijk kunnen starten.
Om 08.30 uur verwelkomen we Sinterklaas en zijn Pieten op het plein. We staan hierbij in de vakken
die op het grote schoolplein zijn getekend.
U bent van harte welkom om de aankomst bij te wonen, wilt u dan in het vak dat bestemd is voor de
ouders gaan staan?
Rond 8.45 uur gaan de kinderen terug naar hun eigen klassen en zal de Sint de groepen 1 t/m 4
bezoeken.
De kinderen zijn net als anders om 14.00 uur vrij.
Ouderavond social media 24 november
Afgelopen dinsdag was de ouderavond over social media in het
kader van de week van de mediawijsheid. Van verschillende
ouders hebben we teruggekregen dat het een zeer geslaagde
avond was. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest te
komen dan vindt u op onze website http://www.heerdstee.nl
onder mediawijsheid informatie over deze avond en tevens veel
tips over mediawijs mediagebruik.
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Kerst en kerstviering
Het thema van het kerstfeest is dit jaar
‘Sterrenregen’. Sterren staan voor stralend licht.
Juist tegen de nachtelijke donkere achtergrond
valt hun licht op. Licht is krachtig. Het kan iets
laten oplichten zodat het opvalt. Omdat het
anders helemaal niet gezien wordt. Je laat iets
oplichten omdat het mooi is om te zien. Omdat
het bijzonder is. Omdat het de moeite waard is.
De kerstviering is op woensdag 16 december.
De kinderen starten met een kerstdiner in de eigen klas, waarna er per drie groepen een optreden in
de kerk is (1,2 en3 / 4,5 en 6 / 7, 8 en de schakelgroep).
Per drie groepen start het diner en het optreden in de kerk start dan ook op verschillende tijdstippen.
Ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd in de middenhal voor een gezellig samenzijn onder
genot van een hapje en drankje. Van de werkgroep Kerst (leerkrachten en ouders) krijgt u na het
sinterklaasfeest meer informatie
Margemiddag
 Vrijdagmiddag 18 december vanaf 12.00 uur
Weggeefkast
Onlangs heeft u een mail ontvangen waarin
werd aangegeven dat wij vanaf heden een
weggeefkast in school hebben staan. De kast
staat in de grote hal in het midden van de
school.
In het kader van duurzaamheid kan iedereen
hier spullen in plaatsen (heel en schoon) die
hergebruikt kunnen worden. Iedereen mag
eruit pakken wat hij/zij denkt goed te
kunnen gebruiken. Zo kunnen we er met zijn
allen voor zorgen dat spullen hergebruikt
worden. Heeft u dus nog spullen staan
waarvan u denkt dat u er iemand anders blij
mee kunt maken, plaats deze dan in de kast.
Schroom niet spullen te pakken, want daar zijn ze juist voor bedoeld.
Brugfunctionaris, Ria Haverkamp
Vanaf 1 december bent u van harte welkom op het inloopkoffiehalfuurtje. Elke dinsdag van 8.30 tot
9.00 uur in de personeelskamer. U kunt dan samen
met andere ouders van gedachten wisselen over
dingen die u bezighouden. Wanneer u met een vraag
zit die betrekking heeft op een bepaalde vorm van
hulp, bv. uw kind wil op zwemles/ sport/ muziek en u
bent niet in staat dit te bekostigen dan kan ik als
brugfunctionaris misschien iets voor u betekenen en
samen met u bij de gemeente een vergoeding voor
het een of ander aanvragen. Hiervoor kunnen we dan
een afspraak maken en in een persoonlijk gesprek de
dingen regelen.
Ik hoop u dinsdag 1 december tijdens de koffie/thee te ontmoeten. U bent van harte welkom!
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Humanitas: Wat kan Humanitas voor u betekenen?
Voorleesproject:
Vrijwilligers lezen kinderen voor tussen de 2 en 7 jaar wanneer ouders (nog) niet goed in staat zijn
om dit zelf te doen. Spelenderwijs worden kinderen dan geholpen in hun taalontwikkeling. Het doel
is om taalachterstand te verminderen en te voorkomen. De vrijwilliger komt eens per week langs.
Jongemantelzorgers (JMZ):
Vrijwilligers ondersteunen kinderen en jongeren (8 t/m 24 jaar) die zorgen voor of zich zorgen maken
om een gezinslid dat ziek is, een beperking/verslaving heeft .Deze kinderen en jongeren hebben vaak
taken en zorgen die niet bij hun leeftijd passen. Wanneer u zich aanmeldt gaan vrijwilligers
ontspanningsactiviteiten met de jongeren doen en geven een tijdelijk steuntje in de rug.
Ook bij de volgende thema’s kan Humanitas steun bieden:
Opvoeden/opgroeien. Taal en thuisadministratie. Eenzaamheid en detentie. Mantelzorg. Verlies en
rouw.
Op maandag t/m vrijdag van 9.00- 17.00 uur via telefoonnummer 050-3126000 (meld en
informatiepunt) of via mip.groningen@humanitas.nl kunt u zelf een aanvraag doen.
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
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: 11 december, 8 januari, 5 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni, en 8 juli.

MR
Betrokken ouders gezocht!
De Medezeggenschapsraad (MR) van De Heerdstee is op zoek naar twee nieuwe leden. Eén per
direct en één bij aanvang van het volgende schooljaar. Heeft u een mening over schoolzaken? Wilt u
samen met leerkrachten en directie in gesprek over keuzes voor onze school? Meebeslissen over
schoolbeleid? Dan is de MR iets voor u! We vergaderen 7 keer per jaar op een doordeweekse avond.
In de MR zitten drie leerkrachten en drie ouders.
U bent welkom om vrijblijvend aanwezig te zijn bij een vergadering. De eerstvolgende vergadering is
donderdag 17 december om 19.30 uur.
Interesse in de MR? Stuur een bericht naar: mr.heerdstee@gmail.com of bel met de voorzitter:
Roelof Moorlag (06-13021698).
OR
In de eerste vier maanden van het schooljaar gebeurt er altijd een heleboel. Actie Schoenmaatjes is
inmiddels afgerond en we hebben maar liefst 72! gevulde schoenendozen verzameld.
Op 11 november was het dan zover. Alle energie die in het maken van de lampionnen is gestoken
werd omgezet in eer van het werk. Na het zingen van een mooi Sint Maartenlied was er voor iedere
groep heerlijke popcorn! De ouderraad heeft hiervoor gezorgd. Voor de kinderen een hele
verrassing, ze hebben genoten!
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De kinderen hebben op dinsdag 17 november hun schoentje mogen zetten in de klas. En wat hadden
de kinderen een geluk dat de Pieten met een Hunebedsteen de deuren van school konden openen
om de schoenen te vullen.
Op 4 december verwachten we dat Sinterklaas de Heerdstee zal bezoeken. U vindt de praktische
informatie elders in deze nieuwsbrief. De leerkrachten en de Ouderraad zijn bezig met de laatste
voorbereidingen voor dit gezellige kinderfeest. We hopen er met elkaar een gezellige dag van te
maken. Wie deze dag wil helpen bij de aankleding en/of het opruimen van de school kan zich
aanmelden bij juf Marjon of Stieneke Hammenga (moeder van Hidde gr 4).
Als de Sint weer richting Spanje vaart is het tijd om de school in kerstsfeer te brengen. Iedereen die
het leuk vindt om hier een handje bij te helpen is welkom op maandagochtend 7 december om 8.30
uur. We zullen dan starten en zoveel mogelijk de kerstsfeer in alle gezamenlijke ruimtes binnen de
school brengen. Als we deze ochtend niet alles kunnen afmaken dan zullen we op woensdagochtend
9 december om 8.30 uur verder gaan. Als u wilt komen helpen kunt u zich aanmelden bij Juf
Hanneke, Juf Jansje, Annemiek Postema(moeder van Collin gr 6 en Megan gr 4), Marcel Oostinga
(Vader van Daan gr 5) of bij Anja de Vries (moeder van Stefan gr 6, Sofia gr 4, Feline gr 2).
We zijn voor de kerstviering op 17 december nog op zoek naar glazen potjes (groente, babyvoeding
etc). Heeft u deze potjes leeg? Breng ze dan naar school i.p.v. naar de glasbak. U kunt ze inleveren bij
de leerkracht van uw kind.
Dit jaar zullen we in de aanloop naar Kerst een inzamelactie doen voor de voedselbank. U ontvangt
hier meer informatie over na het sinterklaasfeest.
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