8 januari 2016 (4 blz.)
Onderwerpen:
kinderen Heerdstee, aanpassingen rooster, deur kleuteringang op slot, extra kleutergroep,
schoolschaakkampioenschappen, sluiting Expeditie, boeken gezocht, geen schoolconcert en
schoolkoor, margedag, brugfunctionaris, website, koffieochtenden, MR en OR.
Kinderen van de Heerdstee
Gekke week
We hebben uw kind (-eren) nog maar 1 dag in het
nieuwe jaar gezien en toen brak de ijzelperiode van
3 dagen aan. Heeft uw kind ook op straat
geschaatst?

Aanpassingen in het rooster i.v.m. lesuitval door ijzel
Citotoetsweek een week verplaatst
Om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid lesweken in het nieuwe kalenderjaar
tot aan de citotoetsen hetzelfde zijn als zonder uitval door
weersomstandigheden zijn de citotoetsen een week verplaatst. De citotoetsen
zullen nu plaats vinden in week 5, van 1 t/m 5 februari. In geval van ziekte e.d.
kunnen in week 6, van 8 t/m 11 februari nog toetsen worden gemaakt.
Rapport en rapportgesprekken groep 1 t/m 7
De kinderen van groep 1 t/m 7 krijgen het rapport mee op vrijdag 19 februari, de rapportgesprekken
zijn dan de week erna (week 7) op dinsdag 23 en donderdag 25 februari.
Rapport en definitief adviesgesprek groep 8
Aangezien groep 8 te maken heeft met tijdige aanmelding voor het VO zullen de definitieve
adviesgesprekken plaatsvinden op dinsdag 16 en donderdag 18 februari. Judith probeert in korte tijd
(tussen de citotoetsen en de gesprekken) de rapporten ingevuld te hebben, zodat u deze op
genoemde avonden kunt ontvangen. Uiteraard zullen tijdens deze avonden de plaatsingswijzers
ingevuld zijn, waardoor u sowieso zicht heeft op de resultaten van de citotoetsen van begin februari.
Mocht u hier nog vragen over hebben stel deze dan aan Judith Koster of Anneke van Bergen.
Deur kleuteringang na 08.30 uur dicht
De deur bij de kleuteringang gaat na 08.30 uur altijd op slot, dit omdat wij het belangrijk vinden dat
vreemden niet zomaar naar binnen kunnen lopen. Mocht u de school binnen willen dan is het zaak
om even om te lopen en bij de hoofdingang aan de Bentismaheerd aan te bellen, dit om te
voorkomen dat de leerkrachten van de kleuters bij de groepen vandaan moeten om open te doen.
Extra kleutergroep
Doordat er veel kleuters bij zijn gekomen zijn de huidige kleutergroepen groot, daarom zijn wij bezig
een derde kleutergroep op te starten. Hoe deze groep er precies uit zal zien is nog niet bekend. Het is
de bedoeling dat deze groep zal beginnen per 1 februari. Wij zullen op basis van onderwijskundige
argumenten de nieuwe groep samenstellen. Het betekent dan ook dat er verschuivingen in de
huidige kleutergroepen plaats zullen vinden. Ouders van de huidige kleutergroepen worden
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uitgenodigd voor een informatieavond waarin wij de splitsing toelichten. U ontvangt hierover een
mail. Heeft u vragen: stel ze aan Anneke van Bergen.
Schoolschaakkampioenschappen zaterdag 6 februari
De Noordelijke Schaakbond (NOSBO) houdt elk jaar voor Groningen en
Drenthe het basisschoolkampioenschap voor schaakteams (BSK). Voor
de gemeente Groningen wordt dit door de Groninger Combinatie
georganiseerd. Anders Bay, docent bij het schaken op vrijdagmiddag zal
kijken hoe het team het beste samengesteld kan worden. Ieder jaar
nemen 100 tot 150 kinderen uit de stad Groningen aan het
kampioenschap deel. Elk kind vindt tegenstand op zijn/haar eigen niveau.
Sluiting basisschool de Expeditie en informatieavond
Zoals u wellicht heeft vernomen sluit basisschool de Expeditie aan het eind van dit schooljaar. Het
betekent voor de kinderen van de Expeditie en hun ouders/verzorgers dat zij met een wisseling van
school te maken krijgen. De Doefmat en de Dijk (Montessori) zijn samen gefuseerd tot de Expeditie
en daardoor is dit al de derde verandering waar zij mee te maken krijgen. Heel erg vervelend voor de
kinderen en ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers moeten dus opnieuw op zoek naar een andere
school. Om ouders kennis te laten maken met de verschillende scholen in de wijk zijn er
informatieavonden georganiseerd. Deze avond heeft op de Beijumkorf voor de kerstvakantie plaatsgevonden. Op de twee scholen van de VCOG, De Heerdstee en de Dom Helder Camaraschool (DHC)
vinden deze informatieavonden plaats op respectievelijk 12 januari en 19 januari.
Op de informatieavond van volgende week dinsdag zullen 2 ouders vanuit de MR aanwezig zijn, een
aantal leerkrachten en een aantal kinderen van groep 8.
Oude boeken gezocht!
Heeft u thuis op zolder nog stapels oude boeken? Of worden
de prentenboeken door uw kind niet meer gelezen? Breng uw
oude boeken naar school! Op vrijdag 26 februari om 13.00 uur
organiseert De Heerdstee een boekenmarkt voor ouders en
kinderen. De opbrengst van de markt is voor nieuwe
informatieve en leesboeken voor in de klassen.
U mag de oude boeken inleveren bij de groepsleerkracht.
Geen schoolconcert en schoolkoor
I.v.m. een ernstige ziekte van Ria Nijborg, onze blokfluitjuf, dirigent van het schoolconcert en
schoolkoor zal er dit schooljaar geen schoolconcert plaats vinden en zal er geen schoolkoor zijn.
Wij wensen Ria heel erg veel sterkte en hopen dat alle behandelingen effectief mogen zijn.
De blokfluitlessen gaan vooralsnog door. Mocht dit op enig moment niet mogelijk zijn dan zal Ria hier
de betrokken ouders over inlichten.
Margedag
 Vrijdag 12 februari
Informatie van de brugfunctionaris
Wat houdt het werk van een brugfunctionaris nu precies in?
 Een luisterend oor: iedere dinsdag heb ik een koffiehalfuurtje van 8.30 tot 9.00. U bent van
harte welkom.
 Een persoonlijk gesprek: mocht u een persoonlijk gesprek wensen dan kunt u een afspraak
maken.
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Informatie geven: wilt u weten wat het ‘ kindpakket’ en het 'minimafonds' van de gemeente
Groningen inhoudt dan kan ik u hier informatie over geven
 Aanvraag sport en –cultuurfonds: mocht u uw kind op een sport, muziekles, paardrijden, enz.
willen doen en bent u niet in de gelegenheid dit te kunnen betalen dan kan stichting Leergeld
of het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds u ondersteunen voor een heel groot deel in de
financiën. Ik kan u helpen bij het aanvragen.
 Ondersteuning richting externe instanties: Indien u gebruik wilt maken van instanties buiten
de school m.b.t. de ontwikkeling van uw kind en u weet niet hoe u daar terecht kunt komen
dan kan de brugfunctionaris u daarbij ondersteunen
 Aanvraag fiets: Heeft u kind een fiets nodig dan kan ik dit als brugfunctionaris voor u
aanvragen.
De weggeefkast
Inmiddels heeft u wellicht de weggeefkast in de grote hal naast de boekenkast zien staat. We hopen
dat ouders/verzorgers en kinderen er al leuke en bruikbare dingen uit mee hebben kunnen nemen.
Het is de bedoeling dat de weggeefkast in het kader van duurzaamheid een vaste plek heeft in de
school. Heeft u nog iets nodig, of heeft u nog bruikbare spullen denkt u dan aan de weggeefkast.
Achter de deuren van de kast vindt u kleding voor kinderen in verschillende maten. Zo kunnen we
met zijn allen bijdragen aan hergebruik van spullen en deze werkwijze aan de kinderen meegeven.
Contact
Indien u niet in de gelegenheid bent om op dinsdag op het koffiemoment langs te komen en u mij op
een ander moment graag wilt spreken dan kunt u zowel telefonisch als per mail contact met mij
opnemen.
telefoon: 050-5417232
e-mailadres: r.haverkamp@heerdstee.nl
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. Het
infoblad is ook altijd op de website terug te vinden.
Website: http://www.heerdstee.nl
Koffieochtendenvan 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: 5 februari (Anneke niet aanwezig i.v.m. ingelast overleg), 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
11 februari en start 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).
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OR
Terugblik en betrokken ouders gezocht
Allereerst namens de OR de allerbeste wensen voor 2016. Wij wensen iedereen een liefdevol,
gelukkig en gezond nieuwjaar.
Met veel plezier kijken we terug op een zeer gezellig sinterklaasfeest en een sfeervolle kerstviering.
Beide activiteiten vragen altijd veel voorbereiding en we zijn dan ook erg blij met alle hulp die we van
ouders/verzorgers hebben gekregen. Dankzij alle hulp hebben we van December een erg feestelijke
maand gemaakt.
We bereiden ons op dit moment alweer voor op de schoolreizen en de viering van Pasen. In de
volgende nieuwsbrief hopen we u hierover alvast te kunnen informeren.
Lijkt het u ook leuk om activiteiten uit te denken, te organiseren en deel te nemen aan allerlei andere
zaken waarvoor de OR kan worden gevraagd? Meldt u dan aan. Voor het volgende schooljaar zijn we
op zoek naar nieuwe OR-leden. Heeft u vragen over de inhoud van deze rol stel ze gerust aan een van
ons.
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