20 januari 2017 (4 blz.)
Inhoud: kinderen op De Heerdstee, informatie uit de groepen, jaarplanning, Citotoetsen,
brugfunctionaris, nieuwe leerkrachten kleutergroep, schaakkampioenschappen, schoolkoor,
bedanken, serviesgoed graag ophalen, koffieochtenden.
Kinderen van de Heerdstee
Kindpakket
Twaalf kinderen uit de groepen 6 en 7 zijn gevraagd om mee te denken en te werken om de
aanbiedingen van het Kindpakket (voorzieningen voor kinderen van wie de ouders minder financiële
mogelijkheden hebben om hun kind deel te laten nemen aan bijv. sport, muziek, toneel, enz.) van de
Gemeente Groningen te vatten in een leuke, aansprekende poster. Dit doen ze onder begeleiding
van twee kunstenaars die door de
gemeente Groningen zijn aangesteld.
De leerlingen zijn erg enthousiast en
hebben in de afgelopen 2 lessen al
mooie dingen op papier gezet.

Ook hebben ze een naam en logo bedacht voor hun eigen groepje
van 6 personen. Aan het einde van de lessen komt er een presentatie
van de leerlingen en hun gemaakte posters.
U wordt voor deze
gelegenheid van harte
uitgenodigd, datum en tijd
worden zo spoedig mogelijk
bekendgemaakt.

Verschillende scholen in Groningen zijn hier mee bezig
(geweest). De mooiste posters zullen in de bushokjes
verspreid door de stad komen te hangen. Een kinderjury
zal zich hierover gaan buigen en een keuze maken.
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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 ook allerlei andere interessante
punten, foto’s en links naar informatieve websites vinden.
Website: http://www.heerdstee.nl
Jaarplanning
De planning van vakanties, margedagen, avondbijeenkomsten en kijkochtenden vindt u terug op de
agenda van de website: http://www.heerdstee.nl onder het kopje de school/kalender.
• Vrijdag 10 februari krijgen de kinderen de rapporten mee
• Dinsdag 14 februari en donderdag 16 februari rapportgesprekken
• Vrijdag 17 februari margedag in het kader van nieuwe plannen maken voor alle groepen
n.a.v. de uitkomsten van de Citotoetsen
Citotoetsen
Van maandag 23 januari t/m vrijdag 3 februari worden de Citotoetsen afgenomen.
Kinderen kunnen dan laten zien wat zij geleerd hebben.
De uitkomsten van de toetsen worden verwerkt in het rapport dat uw kind vrijdag
10 februari mee naar huis krijgt.
Nieuws van de Brugfunctionaris
Aanvraag VOS-gelden
Wanneer u geen VOS-formulier in september 2016 van de
gemeente Groningen hebt ontvangen en u denkt wel voor deze
vergoeding (ouderbijdrage en schoolreis) in aanmerking te
komen dan kunt u bij mij een formulier ophalen of zelf
downloaden op de site van de Gemeente Groningen.
https://gemeente.groningen.nl/vergoeding-schoolfondskinderen-vos-aanvragen. Op dit formulier moet nog wel het
bankrekeningnummer van school vermeld worden. U kunt de
ingevulde formulieren dan bij mij inleveren zodat ik het kan
toevoegen.
Weggeefkast
Fijn dat de weggeefkast regelmatig aangevuld wordt, hartelijk dank daarvoor. Voor de nieuwe
ouders: in de grote hal naast de directiekamer staat een weggeefkast, goede spullen die netjes en
bruikbaar zijn mogen daarin gezet of bij mij ingeleverd worden. En iedereen die iets uit de kast
gebruiken kan of iets leuk vindt, mag dit uit de kast halen.
Jeugdsport/cultuurfonds
Wanneer uw kind graag op een sport, muziek/toneel, zwemles, enz. wil en u kunt dit niet betalen dan
kunt u via mij een aanvraag doen voor een vergoeding om zo toch uw kind aan een activiteit deel te
laten nemen. Op de dinsdag kunt u altijd bij mij terecht, loop gerust even binnen of schiet mij aan.
Tweedehands fiets
Wanneer u in het bezit bent van een stadjerspas en uw kind tussen de 6 en de 18 jaar is dan kunt u
bij Stichting Leergeld een tweedehands fiets aanvragen. U kunt dit zelf aanvragen maar u kunt
hiervoor ook bij mij terecht.
Stichting Urgente Noden SUN
Verleent hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Het gaat hier om incidentele
bijdragen die passen in een hulpverleningstraject wanneer wettelijke voorzieningen niet beschikbaar
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zijn. SUN geeft bijvoorbeeld geld voor duurzame gebruiksgoederen, woninginrichting,
levensonderhoud, kleding en activiteiten van kinderen. Als u meer informatie wenst dan kunt u bij
mij terecht.
Leerkrachten nieuwe kleutergroep
Op maandag 30 januari start er een nieuwe kleutergroep, dit wordt groep 2.
Juf Geeske Koopmans (ma t/m do) en juf Fenna Nicolai (vr) worden de nieuwe leerkrachten van
groep 2.
Geeske is al bekend bij ons op school, omdat zij vorig jaar van februari tot de zomervakantie de
instroomgroep heeft gedaan. Fenna is nieuw en zij zal de komende weken in principe op vrijdag
aanwezig zijn. Zo kan Fenna onze school leren kennen, de kinderen ontmoeten en kunnen ouders
van de kinderen van groep 2 haar alvast de hand schudden.
Schoolschaakkampioenschappen
Op zaterdag 11 februari vindt het 29e Groninger
Basisscholenkampioenschap schaken 2017 plaats. Het
evenement wordt in Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4,
Lewenborg gehouden, van 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur
(prijsuitreiking).
Het toernooi is zowel een schoolteamkampioenschap als een
individueel kampioenschap, en daarom zijn er naast het
scholenklassement ook individuele prijzen te winnen. Er zijn
acht individuele klassementen:
algemeen; groep 8; groep 7; groep 6; groep 5; groep 4; groep
3,2,1 en meisjes.
Het toernooi is bedoeld voor iedereen die ook maar een beetje
kan schaken, hieronder dus ook zeker beginners. Alle spelers
vinden tegenstand op hun eigen niveau.
Het toernooi geldt tevens als eerste ronde van het Noordelijk
schaakkampioenschap voor basisscholen. De eerste vier scholen plaatsen zich voor de halve finale
van dit kampioenschap.
De Heerdstee heeft de afgelopen jaren zowel de halve finale en ook al een keer de finale bereikt. Wie
weet gaat het ons weer lukken. Hoe meer spelers er van de Heerdstee meedoen, hoe groter die kans
is!
Het toernooi staat open voor ALLE kinderen van de Heerdstee, dus ook voor kinderen die niet aan de
schaaklessen op woensdagmiddag op school deelnemen.
Opgave voor het basisscholenkampioenschap verloopt via de formulieren die op alle
klaslokaaldeuren zullen worden opgehangen en de deelnamekosten zullen worden betaald door de
school. Opgave kan ook via ondergetekende.
De kantine van Het Dok is dan geopend. Consumpties zijn daar verkrijgbaar tegen vriendelijke
prijzen.
Tussen de partijen door kunnen kinderen deelnemen aan een simultaan tegen sterke noordelijke
jeugdschakers of aan een snelschaakshow. Ook ouders en begeleiders van kinderen mogen hieraan
meedoen.
Het toernooi wordt georganiseerd door de gezamenlijke schaakverenigingen De Groninger
Combinatie, De Paardensprong, Staunton en De Matadoren.
Vriendelijke groeten, Anders Bay (vader van Sander groep 6)
Meer info: bay.anders@gmail.com
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Schoolkoor
Het schoolkoor gaat weer beginnen
Zit uw kind in groep 5,6,7 of 8 en heeft hij/zij zin om mee te
zingen en in mei op te treden tijdens het schoolconcert
‘BEESTENBOEL‘ ?
Geef hem/haar dan snel op !! De koorrepetities beginnen al op
24 januari.
Opgeven kan bij juf Ria Nijborg (de blokfluitjuf).
Dit kan telefonisch 050-5420436 / 06-42597914 of via de mail rianijborg@gmail.com
Na opgave ontvangt u alle informatie.
Ouders en verzorgers bedankt
Wij bedanken alle ouders die bij de festiviteiten van Sint Maarten,
Sinterklaas en Kerst zo ontzettend veel werk hebben verzet om er
mooie momenten voor de kinderen van te maken. Inkopen doen,
inpakken, pepernoten bakken, begeleiden van Sinterklaas en de
Pieten, de school en het plein prachtig versieren, de catering tijdens
de kerstviering verzorgen, enz. Zonder jullie was dit nooit gelukt!
Servies en barbecues graag ophalen
Voor het lokaal van groep 4 (vlak bij de hoofdingang) staat nog serviesgoed dat voor het kerstdiner is
meegegeven. Wilt u uw spullen ophalen?
Tevens staan er nog barbecues in de schuur, hier kunt u Ineke voor benaderen.
Koffieochtenden op vrijdagen van 08.30 - 09.15 uur
De koffieochtenden vinden maandelijks plaats op een vrijdag. Data: 10 februari, 10
maart, 7 april, 12 mei, 9 juni en 14 juli.
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