19 oktober 2018 (3 blz.)
Inhoud: kinderen op De Heerdstee, op tijd beginnen, informatie uit de groepen, jaarplanning, POVO advies, OR, brugfunctionaris, gevonden voorwerpen, koffieochtenden.
Kinderen van de Heerdstee
Vrijdag 12 oktober hebben we de Kinderboekenweek over het thema vriendschap afgesloten.
De Gouden Kwasten voor de beste boekillustraties en het
Gouden Penselen voor het beste verhalen zijn uitgereikt.
De beste voorlezers uit de groepen 6, 7 en 8 hebben met
elkaar gestreden. Ingo van der Berg mag nu als beste
voorlezer strijden tegen kinderen van andere scholen uit
de stad Groningen.

Op tijd beginnen
Naar binnen

In de klas
Het op tijd beginnen is verbeterd.
Belangrijk voor de rust van de kinderen
en om echt om 08.30 uur te kunnen
starten is dat de kinderen om 08.20 uur
naar binnen kunnen en om 08.25 uur in
de klas zitten. Zo kunnen de lessen stipt
om 08.30 uur beginnen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kinderen op
tijd op school zijn waardoor zij in alle
rust aan de schooldag kunnen beginnen. Zowel voor het kind dat te laat komt is het vervelend om de
klas dan binnen te komen, als ook voor de groep en de leerkracht die al aan de les zijn begonnen.
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 jaarplanning heeft u digitaal aan het begin van de zomervakantie en nogmaals voor de start van
het nieuwe schooljaar ontvangen. U krijgt van de leerkrachten ook een papieren versie van de
planning.
De planning van vakanties, margedagen, avondbijeenkomsten en kijkochtenden kunt u te allen tijde
terugvinden via de agenda op de website: http://www.heerdstee.nl onder het kopje de
school/kalender.
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Planning tot aan het volgende infoblad
 Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober: herfstvakantie
 Dinsdag 6 november: Herma Ardesch, sociaal verpleegkundige, afwezig i.v.m. scholing
 Dinsdag 13 november: MR
 Vrijdag 16 november: Margedag, scholing
PO-VO advies groepen 7 en 8
11 oktober was de informatieavond over het voortgezet
onderwijs voor de groepen 7 en 8 voor ouders en kinderen.
Juf Bertine heeft uitleg gegeven over het proces van basis- naar
voortgezet onderwijs.
Mooi, de vele nieuwsgierige vragen.
Hoe meer ouders en kinderen weten, hoe beter de juiste keus
voor een goede passende school gemaakt kan worden.
Streetwise
Dinsdag 16 oktober stond in het teken van
verkeersveiligheid. Een project van de
ANWB, waarbij alle kinderen passend bij
hun leeftijd leren over verkeerssituaties.

OR
De ouderraad heeft tijdens de omgekeerde tienminutengesprekken een inventarisatie gemaakt van
welke ouders gedurende het schooljaar zouden willen helpen bij de verschillende activiteiten. We
zijn erg blij dat de formulieren massaal zijn ingevuld en dat er heel veel ouders zijn die samen met
ons alle activiteiten ook dit jaar weer willen laten slagen! Dank daarvoor! We zullen per activiteit
bekijken waarvoor we hulp nodig hebben en contact opnemen met degenen die aangeboden hebben
daarbij te willen helpen. Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst zijn alweer in aantocht, dus u hoort snel
van ons!
Nieuws van de Brugfunctionaris
Raad van Kinderen
Afgelopen week ben ik op bezoek geweest in de groepen 6, 7 en 8. Ik heb
hen verteld dat de gemeente Groningen op zoek is naar een nieuwe Raad
van Kinderen voor als de nieuwe gemeente gevormd wordt. Kinderen die
politiek interessant vinden, het belangrijk vinden wat er in hun gemeente
gebeurt, willen opkomen voor kinderen en hun mening willen laten weten,
kunnen zich aanmelden voor 5 november. Het zou erg leuk zijn als
kinderen van de Heerdstee de Raad van Kinderen zouden gaan versterken.
Kinderen die al hun interesse hadden laten blijken, hebben een informatie- en inschrijfformulier mee
naar huis gekregen. Voor meer informatie zie: gemeente.groningen.nl/raadvankinderen
Stadjerspas
Als u in het bezit bent van een Stadjerspas dan zijn er tal van leuke aanbiedingen, deze kunt u
terugvinden in de nieuwsbrief van de gemeente Groningen. Een greep uit de aanbiedingen: bioscoop
Pathé voor € 1,50, activiteiten in de wijk, Monkey Town, maisdoolhof, Cinekid. Mocht u nog geen pas
hebben maar er wel voor in aanmerking komen, dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente
Groningen. Wij helpen u er graag bij.
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Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen (nieuwe naam)
Als u uw kinderen wilt opgeven voor sport, muziek (instrumenten zijn te leen), dans enz. (bijna of
geheel gratis) dan kunt u dit via de brugfunctionaris regelen. Opgeven voor zwemmen (gratis) kan
voor kinderen vanaf 6 jaar bij stichting Leergeld. Wij helpen u graag.
Vervanging juf Ria
Tijdens de revalidatie en re-integratie van juf Ria zal zij worden vervangen door
juf Anita.

Gevonden voorwerpen
Iedere tweede 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 november, 11
december, 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april,
14 mei, 11 juni en 9 juli.

Koffieochtenden op vrijdagen van 08.30 - 09.15 uur
De koffieochtenden vinden maandelijks plaats op een vrijdag.
Data: 2 november, 7 december, 11 januari,
8 februari, 8 maart, 5 april, 10 mei, 7 juni en 5 juli.
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