13 mei 2016 (4 blz.)
Onderwerpen:
Kinderen Heerdstee, kamp groep 8, schoolreisjes, musical groep 8, brugfunctionaris, Pinksteren,
zandbak kleuterplein, info OR, website, koffieochtenden.
Kinderen van de Heerdstee
Activiteiten

Schoolvoetbal van de groepen 7 en 8
Tijdens het schoolvoetbal gingen de meiden van groep 8 door naar de 2e ronde en hebben de
jongens van groep 7 en 8 een bronzen plek verdiend!
Openingsdans van de Koningsspelen voor de
groepen 3 t/m 8

Koningsspelen voor de
kleuters
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Groep 8 heeft de IEP eindtoets gemaakt.
Hierbij hoorden natuurlijk aanmoedigingen vanuit
het hele team.
De kinderen maakten gebruik van de ruimte van de
kerk, afgezonderd van de school, zodat zij in alle rust
de toets konden maken.

Kamp groep 8
Groep 8 gaat woensdag 25 mei op kamp en de kinderen komen vrijdag 27 mei weer terug.
Schoolreisjes
Groepen 1-2 gaan op woensdag 8 juni naar Nienoord.
Groepen 3 en 4 gaan op vrijdag 10 juni naar Drouwenerzand.
Groepen 5 en 6 gaan op donderdag 9 juni naar Hellendoorn.
Groep 7 gaat dinsdag 7 juni naar Schiermonnikoog.

Goed geluid bij de musical van groep 8
Het einde van het schooljaar nadert en groep 8 is gestart met het repeteren
voor de afscheidsmusical. Ieder jaar voeren we een musical op in de grote hal en
goed geluid is altijd een heikel punt. Is er een ouder die connecties heeft of iets
(goedkoops) kan regelen voor een goede versterking van de stemmen bij de
musical? Heeft u ideeën, wilt u deze dan mailen naar juf
Judith: j.koster@vcog.nl

Informatie van de brugfunctionaris
Fietsinzameling
Allereerst hartelijk bedankt voor het meedoen met de fietsenverzamelactie van de ANWB en
Stichting Leergeld. We hebben zes fietsen mogen ontvangen en door kunnen geven. Zij zijn bestemd
voor kinderen uit minimagezinnen die een fiets nodig hebben.
Stadjerspas
Wist u, dat als u in het bezit bent van de stadjerspas, u gebruik kunt maken van vele aanbiedingen
zoals:


Kermis in de stad van 12 t/m 22 mei. Met de stadjerspas kunt u 2 vrijkaarten halen bij het
Informatiecentrum Groningen, Grote Markt 29 naast de VVV. Maandag t/m vrijdag van 12.00
tot 18.00 uur en in het weekend van 12.00 tot 16.00 uur. Wees er snel bij want op=op.
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Hortus Haren. Genieten van het voorjaar in de prachtige tuinen van de Hortus. Vanaf 1 mei
kunt u hier met korting terecht, kijk op www.stadjerspas.nl voor de kortingsmogelijkheden.
The Walkthrough, een hardloopevenement 6,5 km dwars door de meest bijzondere
gebouwen van de stad Groningen. Houd de website in de gaten voor meer informatie
http://www.stadjerspas.nl.
Een fraai uitgegeven hardcoverboek over de Groninger Ploeg schilder Job Hansen van € 24
voor € 9,95. Deze aanbieding geldt tot 14 mei. Gedempte Zuiderdiep 127. tel. 06 16279717.

Stichting leergeld



Alle kinderen tussen de 6 en 18 jaar uit minimagezinnen kunnen een tweedehands fiets
aanvragen bij Stichting Leergeld.
Zwemlesvergoeding voor uw kind of een vergoeding voor contributie voor de sportclub waar
uw kind op zou willen gaan. Zie www.leergeld.nl.

Humanitas en Wildlands Adventure Zoo Emmen
Wist u dat Humanitas voor jonge mantelzorgers vanaf 7 jaar een geheel verzorgde gratis dag
organiseert in Wildlands Adventure Zoo Emmen?? Er mag een introducé mee. Humanitas, afdeling
Groningen. A-Kerkhof zz 22, 9711 JB Groningen. Tel. 050-3126000 of 06-13123294.
Is er iemand bij je thuis die langdurig ziek is? Bijvoorbeeld een broertje die in een rolstoel zit, een zus
met een spierziekte, een moeder die in de war is, of een broer die kanker heeft, of je treedt vaak als
tolk op. Dan ben je een jonge mantelzorger en verdien je een toffe dag uit naar Wildlands Adventure
Zoo Emmen.
Afwezig
Dinsdag 17 mei ben ik afwezig, u kunt op de woensdag, donderdag en vrijdag in die week mij even
aanschieten of een afspraak maken.
Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen, kom gerust langs bij mij langs, Ria Haverkamp.

Pinksteren
Zondag 15 mei en maandag 16 mei is het Pinksteren, de kinderen zijn dan vrij.
Dinsdag 17 mei is dan weer een reguliere schooldag.

Zandbak kleuterplein
Tijdens de meivakantie is de zandbak op het kleuterplein verkleind, zodat er meer speelruimte is voor
de kinderen en het vervangen van het zand minder kostbaar is.
Nieuws van de verteltascommissie
Op woensdag 25 mei 2016 organiseren wij een verteltasochtend. Tijdens deze ochtend zullen enkele
leden van de verteltascommissie vanaf 8.30 uur aan de verteltassen werken in de kleuterhal. U bent
dan van harte welkom om tassen te bekijken, vragen te stellen, ideeën en suggesties met ons te
delen en eventueel mee te helpen met knutselen. Tot dan!
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Informatie uit de OR
Avondvierdaagse
Tijdens de Avond4daagse van 23 t/m 26 mei start De Heerdstee dit jaar helemaal vooraan, als eerste
school!
Op zoek naar nieuwe OR-leden
Nieuwe OR-leden zijn van harte welkom! Vergader gerust een keer gezellig mee.
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: 10 juni en 8 juli.
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