15 december 2017 (5 blz.)
Inhoud: kinderen van De Heerdstee, informatie uit de groepen, jaarplanning, kerstviering,
ondersteuning directie op een andere VCOG school, MR, OR, brugfunctionaris, gevonden
voorwerpen, koffieochtenden
Kinderen van de Heerdstee
Sinterklaas

In afwachting van Sinterklaas en de Pieten. Hoe zou de goedheiligman dit jaar aankomen en zijn alle
pakjes die overboord zijn gevallen wel droog?

In een mobiel van de SKSG komt Sinterklaas aan. De blonde Piet heeft het zeewier nog in zijn haren
zitten, dit is gelukkig gemakkelijk te verhelpen zodat hij de drie andere Pieten kan helpen.
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Het blijft bijzonder dat Sinterklaas over alle kinderen
in zijn grote boek iets terug kan vinden.

In de schakelklas genieten de oudste kinderen
van de surprises.

De surprise van meester Hesron, wat zou daar nu inzitten?

Sinterklaasfeest in
groep 3 bij juf Jansje.
De kinderen zijn in
afwachting van
Sinterklaas en zijn
Pieten. Zijn de pakjes
voor hen droog
overgekomen?
De jongste kinderen
van de schakelklas
ontmoeten voor het
eerst Sinterklaas.

Dankzij de inspanningen van de sinterklaascommissie, de OR en alle ouders die bij de voorbereiding
en tijdens de viering hebben geholpen was het sinterklaasfeest een enorm succes.
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 de planning ook geprint via de leerkrachten.
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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.
Planning tot aan het volgende infoblad:
 Woensdagavond 20 december 17.15 -19.00 uur kerstviering
 Vrijdag 22 december 12.00 uur alle kinderen vrij
 Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2018: kerstvakantie
 Maandag 22 januari t/m vrijdag 2 februari: afname Citotoetsen

Kerstviering
Verbondenheid
Op woensdag 20 december vindt tussen 17.15 en 19.00 uur
een ‘schitterende’ kerstviering plaats. U heeft hier een
uitnodiging voor ontvangen. Vanaf 17.15 uur start de inloop in
de klassen voor het kerstdiner waarbij alle kinderen hun
mooiste kleren aan mogen doen.
Tijdens het diner van de kinderen kunnen alle ouders op het
feestelijk versierde schoolplein genieten van een hapje en een
drankje.
Om 18.15 uur komen alle kinderen naar het plein om daar een
prachtige zang- en muziekvoorstelling te verzorgen.
We hopen deze avond alle ouders te mogen ontmoeten om in
verbondenheid met alle kinderen te genieten.

Ondersteuning directie op een andere VCOG school
Na de zomer is de directeur van een van de VCOG scholen aan een nieuwe baan begonnen.
Aangezien het niet gelukt is om voor dit schooljaar een nieuwe directeur te vinden neemt een
interim-manager dit nu voor drie dagen per week waar. De school heeft 2 locaties en de interimmanager heeft aangegeven in drie dagen niet alle directeurswerkzaamheden op te kunnen pakken.
De directeur van de VCOG school De Hoeksteen en Anneke van Bergen (directeur VCOG school De
Heerdstee) gaan daarom ieder een dag ondersteuning bieden. Beiden op een andere locatie en op
een andere dag.
Voor De Heerdstee betekent dit dat Anneke van Bergen op de woensdag niet aanwezig is op school,
op deze dag zijn Juf Janny en juf Barbara dan aanspreekpunt. Tegelijkertijd pakt meester Wilfred in
het kader van zijn opleiding tot directeur een aantal uitvoerende punten op. De kracht van de VCOG
is dat we de bereidheid hebben elkaar te helpen en daar is deze oplossing een mooi voorbeeld van.
Nieuws van de Brugfunctionaris
VOS-formulier
Ouders van wie de gemeente Groningen weet dat ze recht
hebben op een VOS-vergoeding, hebben in september 2017 een
brief over de VOS-regeling ontvangen.
Heeft u de brief niet gekregen, maar denkt u dat u wel recht hebt op de
VOS? Dan kunt u vanaf 2 januari 2018 een aanvraag doen bij de
gemeente. Het aanvraagformulier staat dan op pagina:
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https://gemeente.groningen.nl/vergoeding-schoolfonds-kinderen-vos-aanvragen, zodat u dat kunt
downloaden, invullen en opsturen.
U kunt dan deze brief ook via mij (Ria Haverkamp) verkrijgen en weer inleveren. Ik kan aanvragen of
het geld op de rekening van school gestort kan worden zodat u geen bewijs van betaling mee hoeft
te sturen. Het geld wordt dan op de rekening van school gestort en is
bedoeld voor de ouderbijdrage en de schoolreis. Het grootste gedeelte is dan
betaald voor de schoolreis en u hoeft weinig of niets meer hiervoor bij te betalen, dit is afhankelijk
van de hoogte van het schoolreisgeld.
Informatie m.b.t. VOS-formulier
Heeft u schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar en is uw netto maandinkomen van augustus 2017
niet hoger dan € 1.031,00 voor alleenstaande ouders of € 1.473,00 voor (on)getrouwd
samenwonenden (deze bedragen zijn zonder vakantiegeld) dan kunt u een vergoeding aanvragen van
de gemeente Groningen.
De vergoeding bedraagt voor het schooljaar 2017-2018:
 € 47,00 per kind voor ouders van kinderen op de basisschool
 € 81,50 per kind voor ouders van in het voortgezet onderwijs
Na de kerstvakantie liggen bij mij (Ria Haverkamp) de formulieren voor u klaar op school.
Kerstactiviteiten
Kortgeleden heeft u een nieuwsbrief ontvangen vanuit het jeugdwerk Beijum. De flyer van het
kerstvakantieprogramma is al uitgekomen en aan de leerlingen meegegeven. Ook hebben de
kinderen in de klas hier informatie over ontvangen. (Op school zijn eventueel nog flyers aanwezig).
Het bijwonen van de activiteiten is zeer de moeite waard!
Stadjerspas
Met de gratis Stadjerspas kunnen u en uw kinderen tot 18 jaar meedoen met heel veel activiteiten.
Zo kunt u bijvoorbeeld zes keer gratis zwemmen of schaatsen, met korting sporten,
naar een museum, de bioscoop, lid worden van de bibliotheek en er zijn nog veel meer leuke
aanbiedingen. Voor kinderen zijn er ook speciale aanbiedingen zoals gratis kledingbonnen,
bezoek aan de kapper en babypakketten. De Stadjerspas is voor inwoners van de gemeente
Groningen met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.
Zie voor aanvragen: stadjerspas.nl. Zo nodig help ik u graag.
Voedselbank Stad Groningen
Bij de voedselbank kunt u gratis eten krijgen; van brood tot verse groente, van frisdrank tot vlees. U
ontvangt ook producten voor persoonlijke verzorging zoals shampoo en tandpasta.
Het is bedoeld voor mensen die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Het
besteedbaar inkomen voor een alleenstaande mag maximaal € 200,- per maand zijn. Voor
grotere huishoudens gelden andere bedragen. Aanmelden kan via maatschappelijke organisaties, het
WIJ-team en voedselbank-groningen.nl .
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: 9 januari, 13
februari, 13 maart, 10 april, 15 mei,
12 juni, 10 juli.

Koffieochtenden op vrijdagen van 08.30 - 09.15 uur
De koffieochtenden vinden maandelijks plaats op een vrijdag.
Data: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april, 18 mei, 15 juni, 13 juli

Infoblad nr.4 15 december 2017

pag. 4

