25 september 2015 (5 blz.)
Kinderen van de Heerdstee
Vrijdag 18 september was het feest naar aanleiding van onze excellente beoordeling na de
daltonvisitatie. Tijdens dit feest werd wederom duidelijk hoeveel talenten kinderen op onze school
hebben.
Een aantal foto’s (gemaakt door Roelof Moorlag, vader van Thomas uit groep 8 en voorzitter van de
MR) illustreren deze talenten. Op de website kunt u na het inloggen prachtige foto’s zien van het
feest.
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Dag van de leerkracht

De dag van de leerkracht is dit schooljaar op maandag 5 oktober.
Het is een feestdag voor alle leerkrachten/docenten in Nederland. Op deze dag
wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs.

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek 2015 is Raar, maar
waar! De Kinderboekenweek vindt plaats van 7 t/m 18
oktober 2015. Simon van der Geest schrijft het
Kinderboekenweekgeschenk en Mies van Hout maakt in
opdracht van de CPNB het prentenboek.
In de 61ste editie van de Kinderboekenweek zullen boeken
over natuur, techniek en wetenschap centraal staan.
Vrijdag 16 oktober zijn ouders van 13.15- 13.45 uur
uitgenodigd op school om in de klassen naar een tentoonstelling over Raar, maar waar! te komen
kijken.
Margedag en vakantie
 Woensdag 14 oktober margedag
 Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober herfstvakantie
Brugfunctionaris
De gemeente Groningen heeft geld vrijgemaakt om op een
aantal Vensterscholen een brugfunctionaris in te zetten, zo
ook op onze school. De brugfunctionaris is aanspreekpunt voor
ouders wanneer ze vragen hebben die niet direct te maken
hebben met het leren op school. De brugfunctionaris kan
bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van gemeentelijke
financiële ondersteuning voor (buiten)schoolse activiteiten,
o.a. kinderopvang, voorschoolse educatie peuter, VOS-regeling (ouderbijdrage en kosten
schoolreisjes), zwemles, vergoedingen vanuit Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Stadjerspas en de
fietsregeling.
Ook kan de brugfunctionaris ouders in contact brengen met andere hulpverlenende instanties in de
wijk.
Voor een kind is het fijn dat u weet wat er op school gebeurt en dat
school weet wat u thuis belangrijk vindt. Daarom is het belangrijk
dat er regelmatig contact is tussen ouders en school. Natuurlijk niet
alleen bij problemen maar ook wanneer het goed gaat. Op De
Heerdstee is Ria Haverkamp vanaf september 2015
brugfunctionaris. Op school begeleidt zij op de woensdag
leerlingen van groep 2 t/m 6 tijdens levelwerk en op de donderdag
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en vrijdag is zij groepsleerkracht van groep 1/2a. U kunt elke dinsdag bij Ria terecht in haar functie
als brugfunctionaris.
Zij kan u helpen met vragen op het gebied van verschillende vergoedingen (bijv. sport, muziek,
zwemles), aanvragen van het VOS formulier of andere zaken met betrekking tot vergoedingen voor
uw kind. Tevens kan zij verwijzen naar de juiste instanties die kunnen helpen bij allerlei
vragen/problemen. Samen willen we bouwen aan de toekomst van uw kind. U kunt Ria vinden in de
spreekkamer van de kleuterhal.
Schoolfotograaf vrijdag 2 oktober voor de kinderen die afwezig waren op 4 september
Vrijdag 2 oktober komt de schoolfotograaf nogmaals
op school, zodat van de kinderen die 4 september
afwezig waren alsnog portretfoto’s gemaakt kunnen
worden. Jolanda Dijkstra, ouder van Thijn (gr. 4) en
Lars (gr. 1-2 b), ondersteunt die dag met het halen en
brengen van kinderen uit de klassen.
Klassen rond met traktatie op verjaardagen
Om ervoor te zorgen dat er niet heel veel tijd met ‘klassen
rondgaan’ verloren gaat en het tegelijkertijd toch erg leuk
is om als jarige naar verschillende klassen te gaan, is
ervoor gekozen om het klassenbezoek in bouwen plaats
te laten vinden. De kinderen van de groepen 1-2
trakteren de leerkracht in de andere kleutergroep.
De groepen 3, 4 en 5 bij elkaar en de groepen 6,7 en 8 bij
elkaar, inclusief Oliver.
Daarnaast trakteren de kinderen juf Ineke (conciërge), juf
Jose (administratie) en Anneke (directeur).

Herhaalde oproep: ouders gezocht voor het groenbeheer rondom de school
Wij zoeken ouders/verzorgers die eens per maand/zes weken het groen
rondom de school bij willen houden. Vindt u dit leuk om te doen en bent u
in de gelegenheid, wilt u dit dan doorgeven aan Ineke Boomgaarden, onze
conciërge? Als er meerdere ouders/verzorgers zijn die willen helpen,
kunnen we een roulatiesysteem maken.

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
Koffieochtendenvan 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.
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Data: 16 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 5 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei, 10
juni, en 8 juli.
MR
De MR maakt voortaan een jaarverslag, het jaarverslag van schooljaar 2014-2015 kunt u vinden op
de website. Om het jaarverslag te kunnen lezen moet u eerst inloggen op de website.
Vervolgens gaat u naar het kopje ‘Voor ouders’ en daarna naar MR. Het jaarverslag staat onder de
kop ‘notulen’.
OR
De ouderraad 2015-2016
Dit schooljaar zijn we gestart met 3 nieuwe en 4 zittende leden.
De leden stellen zich hieronder kort aan u voor:
Nieuw
Marcel Oostinga, vader van Daan (groep 5). Afgelopen jaren heb ik mij wel eens ingezet ter
ondersteuning van een schoolactiviteit, georganiseerd door de ouderraad. Nu heb ik de stoute
schoenen aangetrokken om actief lid te worden van de ouderraad om de activiteiten voor de
kinderen van de Heerdstee te organiseren. Ik hoop dat we dit jaar weer kunnen rekenen op uw steun
als ouder voor hulp bij activiteiten, want wij kunnen het niet alleen.
Dianette Kok, moeder van Jelle (groep 5) en Jurjen (groep 1/2a).
Naast het zijn van moeder en echtgenote ben ik werkzaam in de hulpverlening. Mijn hobby’s zijn
creatief bezig zijn en wandelen. Ik neem sinds begin van dit school jaar deel aan de OR. Ik heb mij
aangemeld als lid van de OR omdat ik het fijn vind om bij te dragen aan de activiteiten op school en
als ouder ook betrokken te zijn bij de dingen die op school gebeuren. Ik heb inmiddels de eerste
vergadering bijgewoond en ik heb er zin in.
Olga Mikešová, moeder van Nora (groep 3) en Ingo (groep5).
Ik waardeer ontzettend hoeveel alle personeelsleden van De Heerdstee voor mijn /onze kinderen
doen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan al die mooie (extra) activiteiten op school.
Bekende gezichten
Stieneke Hammenga, moeder van Hidde (groep 4) en Jelte (2 jaar). Dit is mijn tweede jaar dat ik in
de ouderraad zit als voorzitter. De reden hiervoor is dat ik betrokken wil zijn bij de school van mijn
zoon. Daarnaast is het een leuke, enthousiaste groep. We gaan er een mooi schooljaar van maken!!
Jolanda Dijkstra (penningmeester), moeder van Thijn (groep 4) en Lars (groep 2). Onze jongste zoon
Niels gaat in de loop van dit schooljaar naar groep 1. Dit is mijn tweede jaar als lid van de OR. Ik vind
het belangrijk om actief betrokken te zijn bij de school van onze kinderen. Bovendien is het heel leuk
om met een aantal andere ouders verschillende grote en kleine activiteiten voor de kinderen te
organiseren, vaak in samenwerking met de leerkrachten. Naast lid van de OR ben ik ook dit jaar weer
penningmeester. In die rol houd ik me bezig met het beheer van het beschikbare budget uit de
ouderbijdrage en de juiste besteding daarvan.
Annemiek Postema, moeder van Collin (groep 6) en Megan (groep 4). Ik neem dit jaar voor het
tweede jaar deel aan onze ouderraad. Naast mijn baan als teammanager Customer Relations bij IKEA
ben ik graag bezig met het organiseren van heel veel uiteenlopende festiviteiten. De uitdaging voor
mij in de ouderraad is zoveel mogelijk ouders betrekken bij de school door het organiseren van leuke
activiteiten waarin ruimte is voor iedereen.
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Anja de Vries, moeder van Stefan (groep 6), Sofia (groep 4) en Feline (1-2 b), getrouwd met Jan
Bauke. Ik vind het leuk om door werkzaamheden vanuit de OR nog meer betrokken te zijn bij de
school. Schoenmaatjes is dit schooljaar een project wat ik ondersteun.
Wat kunt u in ieder geval van ons verwachten?
De activiteiten waarin u ook dit jaar de inzet van de ouderraad mag verwachten zijn o.a.: Actie
Schoenmaatjes, sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, eindejaarsfeest, De Dag van de Leerkracht,
Sportdag/koningsspelen, Avond4daagse etc. etc.
Om al deze activiteiten te kunnen organiseren hebben we uw ouderbijdrage nodig. We verwijzen
dan ook graag naar de mail die u op 11 september van school heeft ontvangen. Hierin leest u hoe u
de ouderbijdrage kunt overmaken. Wij zullen met regelmaat een update van alle activiteiten geven
via het infoblad.
U kunt zich aanmelden bij een van de OR-leden als u een keer wilt helpen bij de organisatie van een
activiteit. We zouden het erg fijn, leuk en gezellig vinden om zoveel mogelijk ouders te bereiken
zodat we er met elkaar een spetterend jaar van kunnen maken voor al onze kinderen.
Schoenmaatjes
Ook dit jaar doen we mee met de Actie Schoenmaatjes van Edukans. Van 8 t/m 31 oktober mogen de
kinderen weer schoenendozen vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. De
schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en
opvangcentra voor straatkinderen. Op 8 oktober krijgen alle kinderen informatie mee naar huis over
deze actie.
Wilt u alvast lege schoenendozen bewaren?
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