11 maart 2016 (4 blz.)
Onderwerpen:
Kinderen Heerdstee, projectweek theater: Op de rode loper, schoolschaken, zandbak kleuterplein
legen, NL Doet, vrije dagen, brugfunctionaris, website, koffieochtenden.
Kinderen van de Heerdstee
Talenten
Ze blijven ons verbazen, wat een talenten hebben wij op onze school. Zomaar een selectie:
Kleuters krijgen dramalessen tijdens het project ‘Op de rode
loper’, wat kunnen zij zich goed uitdrukken.

Hidde wordt geïnstalleerd als
senaatslid van de Kinderjury
2016 door auteur Tjibbe
Veldkamp.

Eva en Sem spreken in de studio de
film in voor de website van De
Heerdstee

Sam en Donovan zorgen voor
versieringen bij het etentje van
groep 8 en Jelicia en Zara bereiden
het eten.
Dit alles om geld in te zamelen voor
o.a. de medische ondersteuning van
albino’s in Oeganda. Juf Judith gaat 2
weken naar Oeganda om daar o.a.
voorlichting te geven over albinisme
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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 bezig met het
onderwerp circus en doen dit onder andere in
samenwerking met SKSG de Rode Pimpernel.
Daarnaast geven studenten van het Noorderpoortcollege een workshop aan de groepen 1, 2 en 3 en
treden ze op voor de andere groepen. Bij de middenbouw en bovenbouw worden verschillende
stukken opgevoerd.
In de tweede week doet 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
deze uitnodiging 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 ook hier de tijden door:
dag
tijd
optreden van
Maandag 14 maart
10.50 – 11.10
Groep 7
Maandag 14 maart
12.50 – 13.10
Groep 6
Woensdag 16 maart
12.50 – 13.10
Groep 5
Woensdag 16 maart
10.50 – 11.10
Groep 4
Donderdag 17 maart
09:30- 10:30
1-2 a en 1c
Donderdag 17 maart
11.00- 12.00
1-2b
Vrijdag 18 maart
12.50 – 13.10
Groep 8
Vrijdag 18 maart
10.50 – 11.10
Groep 3

publiek
Groep 8 /ouders groep 7 + schakel
Groep 5 /ouders groep 6
Groep 6 /ouders groep 5
Groep 3 /ouders groep 4
Ouders groep 1-2a en 1c
Ouders groep 1-2b
Groep 7 /ouders groep 8 + schakel
Groep 4 / ouders groep 3

Schoolschaken
Op 6 februari deed een heel jong team o.l.v. Anders Bay
mee aan de basisschoolkampioenschappen. Mehran zit in
groep 2, Julian in groep 4 en Milan, Ingo en Sander in
groep 5.
Er deden in totaal 68 kinderen mee van tien scholen. Er
werden 9 ronden gespeeld. De Heerdstee zat net niet bij
de eerste 10. Een hele knappe prestatie van dit jonge
team. Als deze kinderen doorgaan met schaken, zullen ze
zeker hoger gaan eindigen. Je ziet het ook in de individuele
resultaten: Mehran was veruit de jongste speler en de
enige groep 2-speler, hij scoorde 3 (!) punten. Julian uit
groep 4 had bijna een individuele beker gehaald en werd
gedeeld derde, maar er waren alleen bekers voor de
nummers 1 en 2. Milan, Ingo en Sander speelden dus
(individueel) in groep 5, en hier scoorde Sander 6 punten,
wat hem een ongedeelde tweede plek en een beker
opleverde. Milan stond na 6 ronden met 3,5 punten op
een derde plaats, het lukte hem niet dit vast te houden. Ingo scoorde in totaal ook 3,5 punten.
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Het was een leuke dag met veel belangstelling van de ouders. Anders Bay geeft aan dat alle kinderen
trots kunnen zijn op hun prestatie!
Zandbak legen
Zijn er ouders die mee willen helpen de zandbak bij de kleuters leeg
te halen?
Zijn er ouders die zand kunnen gebruiken?
Wilt u dit aangeven bij een van de kleuterleerkrachten?

NL Doet
Vandaag 11 maart hebben vrijwilligers samen met Olga (moeder Nora en Ingo)de spreekkamer
geverfd. Nu hebben we weer een mooie frisse ruimte om ouders te ontvangen. Heel erg bedankt!!!

Vrije dagen



Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
Maandag28 maart: Tweede Paasdag

Informatie van de brugfunctionaris
Herinnering
Kledinginzameling voor de leeftijd van 4 tot 15 jaar. Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart kunt u de
kleding inleveren voor in de school bij Ineke (conciërge) of bij José (administratie). U heeft hierover
een mail ontvangen voor de vakantie.
Vanaf 21 maart zal de kledingbank als nieuw onderdeel van de voedselbank open zijn. Het adres is
Oosterhamriklaan 91.
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Uitnodiging
Dinsdag 22 maart van 12.00 uur-13.45 uur.
De Gemeente Groningen organiseert de voorstelling CREDITS van het Theater PLAYBACK, op de
Bisschop Bekkersschool, Siriusstraat 1 te Groningen. De toegang is gratis. Om 12.00 uur wordt er
gratis koffie, thee en een broodje kaas geserveerd.
De voorstelling is voor ouders en gaat over geld en opvoeding. Hoe praat je met je kind over omgaan
met geld? Hoe ga je als ouder om met wat je kind op dit gebied van je vraagt?
U bent van harte welkom!
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: 15 april, 13 mei, 10 juni, en 8 juli.
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