12 mei 2017 (4 blz.)
Inhoud: kinderen op De Heerdstee, informatie uit de groepen, jaarplanning, brugfunctionaris,
boekenmarkt, gevolgen zieke leerkracht, gevonden voorwerpen, koffieochtenden.
Kinderen van de Heerdstee
Voorstelling Erik van Dort
De kleuters genieten
van de voorstelling van
Erik van Dort.

Koningsspelen
Farhan was al om 07.30 uur present voor het opbouwen van de
Koningsspelen.

Openingsdans van
de Koningsspelen
begeleid door een
aantal topdansers
van onze school

De kleuters vierden de
Koningsspelen op het plein van
de school (in afwachting om te
mogen springen op het
springkussen) en in de klas.
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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.
• 15 t/m 18 mei: Avondvierdaagse
• 17 t/m 19 mei: Kamp groep 8
• Woensdag 24 mei margedag: scholingsdag personeel, kinderen vrij
• Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei : Hemelvaartsdag (vrij) en vrije vrijdag
• 31 mei en 1 juni: screening GGD groep 2
• Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag
• Dinsdag 6 juni: margedag, scholingsdag personeel, kinderen vrij
• Woensdag 7 juni: GGD screening groep 7
• Donderdag 8 juni: groep 5-6 schoolreis
• Vrijdagmiddag 9 juni: boekenmarkt
• Maandag 12 juni t/m vrijdag 23 juni Citotoetsweken
• Dinsdag 13 juni: schoolreisje groep 7, screening GGD schakelgroep
• Woensdag 14 juni: schoolreis groep 1-2
• Donderdag 15 juni: schoolreis groep 3-4
Nieuws van de brugfunctionaris
Stadjerspas:
Wanneer u in het bezit bent van de stadjerspas dan kunt u
gebruikmaken van leuke aanbiedingen zoals:
5 keer gratis gereedschap lenen, meedoen met een wandeltocht
door de stad Groningen, gratis de Martinitoren beklimmen, enz.
Zie voor meer informatie en het aanvragen van de
pas http://www.stadjerspas.nl
Weggeefkast
Spullen die u niet meer gebruikt en die nog mooi en bruikbaar
zijn kunt u aanleveren voor de weggeefkast zodat anderen er
weer gebruik van kunnen maken.
De weggeefkast is er voor iedereen !!
Laptopregeling
Wie kan deze aanvragen?
De ouder van een kind dat op 1 september 2017 voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) volgt
(brugklas 1e keer)
Voorwaarden:
• Woonachtig en ingeschreven in de gemeente Groningen
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•

Ouder(s)heeft/ hebben een totaal (gezamenlijk) netto-inkomen exclusief vakantietoeslag, dat
niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. (Let op: dit zijn de normen van 1 januari 2017).
Gehuwd of samenwonend: 1467,15 (110% van 1333,78). Alleenstaande ouder: 1027,01
(110% van 933,65)
Eind juni kunt u het aanvraagformulier bij mij ophalen. De aanvragen gaan via de
brugfunctionaris.
Vakantie
• Humanitas biedt vakantieweken aan voor gezinnen die dit niet zelf kunnen bekostigen. Voor
meer informatie zie: https://www.humanitas.nl/programmas/kindervakantieweken/, bellen
mag ook: 020 523 11 00.
• In 2017 biedt RCN (christelijke reisorganisatie) voor de tweede keer 100 gratis
zomervakanties aan voor gezinnen die leven op bijstandsniveau of mensen die zorg nodig
hebben op vakantie. Kijk voor informatie en aanvragen op www.hetvakantiebureau.nl. Je
hoeft hier geen kerkelijke achtergrond voor te hebben.
Kindpakketposter
Kinderen op 11 scholen in Groningen hebben posters van 6 regelingen in het Kindpakket ontworpen.
Op woensdag 14 juni zal de prijsuitreiking zijn voor de jonge ontwerpers 2016-2017.
Binnenkort vragen we uw enthousiaste medewerking om mee te gaan doen met het stemmen op de
beste poster.
Bericht over de gang van zaken volgt spoedig.
Boekenmarkt

Oproep aan boeken
Wij roepen alle boeken op, die op zoek zijn naar een nieuw zinvol leven, om jezelf te presenteren op
de boekenmarkt op 9 juni a.s.
Ben je aan de kant gezet, wordt er over je heen gelopen, voel je je genegeerd? Trek de stoute
schoenen aan en meld je aan tussen 8 mei en 8 juni bij de Heerdstee.
Tijdens de boekenmarkt op vrijdagmiddag 9 juni zal er genoeg gelegenheid zijn iemand te vinden die
oprecht geïnteresseerd in je is en je op waarde weet te schatten.
En wees niet te bescheiden. Alle boeken zijn welkom. Leesboeken, kookboeken, tuinboeken, strips,
reisverhalen, geschiedenisboeken, atlassen! Dus jíj ook!
Oproep aan leerlingen en ouders
Wij roepen alle leerlingen en ouders van de Heerdstee op om boeken die zinloos ruimte in uw huis
innemen, naar de Heerdstee te brengen. Dat kan tussen 8 mei en 8 juni. De boeken zullen verkocht
worden voor een klein bedrag. De boekenmarkt zal gecombineerd worden met een sponsorloop voor
alle kinderen van groep 1 t/m 8, hierover ontvangt u later meer informatie. Van de opbrengst zullen
nieuwe boeken voor de leerlingen van de Heerdstee aangeschaft worden. Voor meer leesplezier in
school!
Dus kom op vrijdagmiddag 9 juni op de Heerdstee neuzen en haal wat nieuwe boeken in huis. Mocht
u geen interessante boeken kunnen vinden op de markt, dan kunt u uw geld altijd nog kwijt in één
van de giftenpotten die her en der zullen staan!
Namens de bibliotheekcommissie: Ingrid Hilwerda (moeder Sander groep 6), Jacqueline
Kalfsterman (moeder Wessel, groep 7) en juf Bertine
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Gevolgen zieke leerkrachten
Als een leerkracht ziek is wordt er direct vervanging aangevraagd. Vanwege de Wet Werk en
Zekerheid loopt de VCOG na 6 keer invallen verplichtingen op aan deze invaller (dit geldt ook voor 6
keer 1 dag werken). De gevolgen hiervan zijn dat invallers minder belang hebben bij een enkele dag
invallen, omdat ze anders na 6 keer invallen een periode niet mogen werken. Binnen de VCOG
hebben we om deze reden een aantal min-maxers aangenomen, dit zijn leerkrachten die een vaste
dag per week hebben en die ook nog 2 extra dagen in kunnen vallen. Alle 10 min-maxers zijn,
vanwege een aantal langdurig zieken al volledig ingezet. Tegelijkertijd hebben we ook invallers in een
invalpool die niet altijd kunnen of willen invallen (vanwege de beperking vanuit de wet), ook zijn er
momenteel (mede door de verzwaring van opleidingseisen aan de Pabo) minder invallers. Het gevolg
is dat er soms geen invaller beschikbaar is. Indien dit het geval is zullen we in eerste instantie de
kinderen verdelen over andere groepen. Onze ambulante leerkachten worden wel eens ingezet bij
ziekte, toch kan dit niet altijd omdat zij dan achterstanden op andere werkzaamheden oplopen. Hun
werkdruk wordt dan verhoogd en de kans bestaat dat zij hierdoor overbelast worden. Wij doen er
alles aan om groepen niet thuis te moeten laten en wij vragen uw begrip voor het feit dat ambulante
leerkrachten niet per definitie worden ingezet bij ziekte.

Gevonden voorwerpen
Elke eerste dinsdag van de maand liggen de gevonden voorwerpen op een
tafel in de grote hal om 08.30 uur en om 14.00 uur. Data: 13 juni (eerste
dinsdag van juni is margedag), 4 juli.

Koffieochtenden op vrijdagen van 08.30 - 09.15 uur
De koffieochtenden vinden maandelijks plaats op een vrijdag.
Data: 12 mei, 9 juni en 14 juli.
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