5 februari 2016 (5 blz.)
Onderwerpen:
kinderen Heerdstee, nieuwe kleutergroep gestart, hal ontruimen i.v.m. nieuwe vloer, tussenevaluatie
jaarplan, boeken gezocht, margedag, projectweek theater: Op de rode loper, juf Judith naar
Oeganda, brugfunctionaris, website, koffieochtenden, MR en OR.
Kinderen van de Heerdstee
Citotoetsen

Kinderen zijn ijverig aan het werk om te laten zien wat zij kunnen. De toetsen worden verspreid over
de week afgenomen en op 19 februari kunt u de uitkomsten in de rapporten lezen.
Uitspraak van kinderen uit groep 3: ‘Jippie, citotoetsen, dan mogen wij ook veel spelen en dansen.’

Nieuwe kleutergroep is gestart op maandag 1 februari
Deze week is de nieuwe kleutergroep gestart.
Geeske Koopmans (rechts op de foto) werkt maandag t/m
woensdag en Annie van Leeuwen werkt donderdag en vrijdag.
Beide leerkrachten hebben ruime ervaring en wij zijn dan ook
blij met deze aanvulling op het team.
Loopt u gerust eens bij ze binnen om kennis met hen te maken.

Ouders gezocht die mee willen helpen om de grote hal te ontruimen
In de voorjaarsvakantie wordt er een nieuwe vloer in de grote hal gelegd. Hiervoor is het nodig dat
alle meubels die verreden of getild kunnen worden uit de hal worden gehaald. Ook moeten alle
boekenkasten worden leeggehaald. Zijn er ouders die ons hiermee kunnen helpen vrijdagmiddag 26
februari na schooltijd? Als het u lukt wilt u dit dan aan de leerkracht van uw kind doorgeven?
Tussenevaluatie jaarplan
Nieuwe methode begrijpend lezen voor schooljaar 2016-2017
In maart en april worden drie methodes uitgeprobeerd. Deze drie methodes zijn a.d.h.v. vaste
criteria uitgezocht. Leerlingen adviseren eveneens bij het maken van de uiteindelijke keus.
Project Success for All (SfA), leesprogramma groep 3
Er is een start gemaakt met een ouderteam. De toetskalender is gereed. Intervisiebijeenkomsten
worden bezocht door Marjon (leerkracht SfA) en Judith (coördinator SfA).
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Formuleren van eenduidige schoolbrede afspraken t.a.v. de groepsplannen
De specialisten in de school maken voorstellen zodat uniformiteit ontstaat en de overgangen tussen
de verschillende schooljaren en het op maat ondersteunen van kinderen verder wordt aangescherpt.
Taalbeleidsplan
Staat op de planning in de maanden april t/m juni.
Rekenbeleidsplan
Groot deel is klaar, laatste deel wordt gecompleteerd in mei en juni.
Reken- en taalstrategieën
Gedurende het schooljaar staan reken- en taalbijeenkomsten gepland. De taal- en rekenspecialist,
respectievelijk Judith en Wilfred scholen het team in nieuwe inzichten en strategieën.
Reken- en taalspelletjes toevoegen aan de website
Rekenspelletjes zijn aan de website toegevoegd, taalspelletjes nog niet.
Schakelklas
Leerkracht volgt NT2 opleiding.
Werkwijze in de schakelklas is aangepast op basis van voortschrijdend inzicht, tussenevaluatie begin
februari. Werkwijze moet nog beschreven worden voor de zomervakantie.
De ontwikkelingsperspectieven (= soort rapport per kind, waar voor iedere 10 weken doelen worden
gesteld, die na toetsing worden geëvalueerd en bijgesteld) zijn herschreven op basis van de meest
recente ontwikkelingen op het gebied van het aanleren van een nieuwe taal.
Dalton
LIO (leerkracht in opleiding) doet in de maanden februari t/m juni onderzoek naar het invoeren van
een kindportfolio.
In mei en juni vindt een teambrede scholing plaats m.b.t. de daltonpijler samenwerken.
Borgen afspraken digitale software van verschillende methodes
Door omstandigheden is hier wat achterstand in opgelopen, wordt opgepakt tussen februari en juli.
ICT integreren in keuzewerk
Planning maart t/m juni.
Evalueren en herijken leerlijnen Ambrasoft, Alles Telt, mediawijsheid, enz.
Ingepland op verschillende vergaderingen in de periode februari t/m juni.
Herijken missie en visie n.a.v. input teamdag
Voorstel wordt gedaan door reken- en taalspecialist, IB-ers en de directie (gepland 24 maart).
Voorstel wordt in team besproken en met de oudergeleding van de MR.
Passend onderwijs
IB-ers ontwikkelen een IB beleidsplan waarin de gehele zorg met alle daarbij behorende documenten
zijn beschreven. Ingepland in maart-april.
Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt aangepast en voorgelegd aan de MR. In mei is het
herziene SOP gereed en wordt dit aan de MR voorgelegd.
Imago van de school verstevigen
Directeur heeft leergang gevolgd en maakt een Plan van Aanpak hoe wij ons nog kunnen verbeteren.
Promotiefilm voor de website is in ontwikkeling.
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
boeken en leesboeken voor in de klassen. U mag de oude boeken
inleveren bij de groepsleerkracht. En zet u de 26e alvast in de
agenda? Welkom!
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Margedag
 Vrijdag 12 februari
Op de rode loper….
Theaterproject op De Heerdstee
In de eerste twee weken na de voorjaarsvakantie (7 t/m 18 maart) hebben
we een project waarbij de school volop bezig is met het thema theater.
Doel van dit project is dat de kinderen van alle groepen kennismaken en
actief bezig zijn met verschillende vormen van theater.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn dan bezig met het thema circus en
zij doen dit onder andere in samenwerking met SKSG de Rode Pimpernel.
Daarnaast gaan studenten van het Noorderpoortcollege een workshop
geven aan de groepen 1, 2 en 3 en ze treden op voor de andere groepen. Bij
de middenbouw wordt het stuk ‘Vriend en vijand’ door hen opgevoerd en
voor de bovenbouw is er de voorstelling ‘Sprakeloos’.
In de tweede week van het project geeft elke groep een voorstelling voor
andere kinderen en ouders. Dit gebeurt op verschillende tijden. U krijgt een
uitnodiging/toegangskaartje hiervoor van uw kind. Denkt u erom dit kaartje mee te nemen als u
naar het kleine theater van De Heerdstee gaat? We zouden het erg leuk vinden als u erbij bent!
Voor de duidelijkheid geven we hier alvast de tijden door:

dag

tijd

optreden van

maandag 14 maart

12.50 – 13.00

Groep 5

maandag 14 maart

10.50 – 11.00

Groep 4

woensdag 16 maart

12.50 – 13.00

Groep 3

donderdag 17 maart

9:30 – 10:30

Groep 1/2 A en 1C

Donderdag 17 maart

11:00 – 12:00

Groep 1/2 B

woensdag 16 maart

10.50 – 11.10

Groep 6

vrijdag 18 maart

12.50 – 13.10

Groep 8

vrijdag 18 maart

10.50 – 11.20

Groep 7 en schakel

‘Guerilla-theateracties’
Net als tijdens het muziekproject willen we ouders, leerlingen en collega’s vragen om ’s ochtends
van 8:20-8:30 uur verrassend iets te laten zien op het gebied van theater. Dit gaat volgens een
intekenlijst. Iedereen kan zich (graag voor vrijdag 26 februari) bij meester Erik opgeven:
e.bulthuis@heerdstee.nl
Judith Koster naar Oeganda
Eind maart zal ik twee weken op reis gaan naar Oeganda. Samen met vier anderen reis ik namens de
Stichting Afrikaanse Albino’s. Zonder pigment hebben de Afrikaanse albino’s veel medische
problemen zoals huidkanker of blindheid. Door de grote armoede in Oeganda zijn beschermende
middelen als zonnebrandcrème of zonnebrillen vaak niet beschikbaar voor de albino’s. We brengen
vanuit Nederland medicatie en materialen. Daarnaast zullen we meerdere dagen een arts inhuren
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om langs dorpen te reizen waar albino’s normaliter geen zorg
kunnen krijgen. Ook zal ik op Oegandese scholen voorlichting
geven aan kinderen over albinisme. Veel Afrikaanse mensen
denken namelijk dat albino’s vervloekt of door God gestraft
zijn; deze misvattingen ontstaan door een tekort aan kennis.
Samen met groep 8 probeer ik geld in te zamelen om mee te
nemen op mijn reis. De reis betaal ik vanzelfsprekend zelf,
maar ik zou heel graag willen bijdragen aan bijvoorbeeld het
betalen van de lokale arts, het busje waarin hij rondreist e.d.
U kunt uw donatie brengen in het spaarpotje in groep 8.
Ik kijk enorm uit naar de reis. Waarschijnlijk kan ik me geen voorstelling maken van wat ik zal gaan
zien en beleven in Oeganda. Als juf ben ik natuurlijk heel geïnteresseerd in het onderwijs. Als ik terug
ben, zal ik in het infoblad schrijven hoe het is geweest en wat ik met uw donatie heb gedaan. Mocht
u meer informatie willen hebben of het doneren liever via internetbankieren doen, mag u mij altijd
mailen: j.koster@heerdstee.nl
Informatie van de brugfunctionaris
Stadjerspas:
Is uw inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm, dan komt u wellicht in aanmerking voor de
Stadjerspas. Met deze pas kunt u allerlei kortingen voor u en uw kinderen tot 18 jaar krijgen, zoals
korting op entree museum, korting abonnement bibliotheek, 5 keer gratis zwemmen, korting
dierenarts voor poes of kat en tot slot kunt u een OV-chipkaart met € 15,00 saldo voor € 5,00
krijgen. Via de website kunt u zich eenvoudig aanmelden. Na een inkomenscheck krijgt u bericht of u
hiervoor in aanmerking komt .https://stadjerspas.nl
Minimaloket
Op de website van de gemeente Groningen http://gemeente.groningen.nl/minimaloket worden
regelingen toegelicht. Het betreft regelingen voor mensen met een laag inkomen of een
bijstandsuitkering. Indien gewenst kan ik u als brugfunctionaris helpen bij de aanvraag van de
verschillende regelingen (zoals kinderopvang, schoolfonds, zwemlessen, computer enz.).Ook Stip bij
u in de buurt kan hierbij van dienst zijn.
VOS-formulieren
Wanneer u van de gemeente Groningen geen VOS- formulier hebt ontvangen en u denkt hiervoor in
aanmerking te komen dan kunt u dit formulier via deze link downloaden
https://gemeente.groningen.nl/vergoeding-schoolfonds-kinderen-vos-aanvragen, of bij de
brugfunctionaris ophalen.
Koffiemoment
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek over de school, over uw kind, over wat de
gemeente Groningen voor u kan betekenen, iedere dinsdagochtend 8.30-9.00 uur tijdens het
koffiehalfuurtje in de personeelskamer. Ik zie U graag !!
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
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 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni, en 8 juli.
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MR vacature
Betrokken ouders gezocht!
De MR is met spoed op zoek naar betrokken ouders. In de school hangt de vacaturemelding op
verschillende ramen en prikborden. Mocht u interesse hebben, dan mag u altijd (vrijblijvend) contact
opnemen met de voorzitter Roelof Moorlag via mr.heerdstee@gmail.com of 06-13021698 (graag na
17.00 uur).
OR
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.
De OR heeft onze school weer opgegeven voor ‘NL doet’ (dit jaar op 11 en 12 maart).
Vanuit de school is de wens de kleuterlokalen en de hal bij de kleuters een kleur te geven, evenals de
muur in de spreekkamer (naast kamer Anneke). Daarnaast nieuwe onderhoudsvriendelijke
beplanting voor de borders op het schoolplein. Aangezien maart niet de tijd is voor het beplanten is
de vraag of op vrijdag 11 maart ouders bereid zijn de spreekkamer van een kleur te voorzien.
Opgeven kan bij een van de leden van de ouderraad of bij de groepsleerkracht.
Het verven van kleuterlokalen en de hal van de kleuters zal op een ander moment plaatsvinden. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij Anneke van Bergen en een geschikt moment afspreken.
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