25 januari 2019 (3 blz.)
Inhoud: kinderen op De Heerdstee, Klasbord-app, jaarplanning, Kanjer, bedankt, schaken,
brugfunctionaris, gevonden voorwerpen, koffieochtenden.
Kinderen van de Heerdstee
Muziek
Dit schooljaar wordt er weer volop ingezet
op muziekonderwijs. In de groepen
gebeurt dit op verschillende manieren, zo
is er in groep 4 vioolles.
Ook het schoolkoor is weer gestart. Op 11
april is er, zoals ieder jaar, een
spectaculair optreden.

Cito toetsen
De kinderen zijn deze week gestart met de Cito toetsen. De leerkrachten hebben deze zo gepland dat
de voorwaarden voor de kinderen om de toets te maken zo optimaal mogelijk zijn.
Leuke ideeën in het kader van de sneeuwpret
Deze week kwamen kinderen van groep 4 met een goed idee om het plein in tweeën te delen waarbij
aan de ene kant de kinderen spelen die het leuk vinden om een sneeuwballengevecht te houden en
aan de andere kant kinderen kunnen spelen die daar niet van houden. Mooi hoe ze rekening houden
met elkaar.
Klasbord-app
In groep 6 is gestart met de Klasbord-app, om informatie gemakkelijker bij u te
laten komen.
De eerste reacties van de ouders zijn positief, eind januari wordt dit project
geëvalueerd en de verwachting is dat de app dan uitgerold kan worden voor
alle klassen.
Jaarplanning
De jaarplanning heeft u digitaal aan het begin van de zomervakantie en
nogmaals voor de start van het nieuwe schooljaar ontvangen. Tevens heeft u een kalender
ontvangen met de jaarplanning.
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
 28 januari t/m 1 februari: Cito toetsweek
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Donderdag 7 februari: margedag (analyseren Cito toetsen)
Vrijdag 15 februari: rapport mee
Vrijdag 15 februari: infoblad 6

Bijeenkomst Kanjertraining
Afgelopen vrijdag heeft een trainer van Kanjer, Marijn, in 3
groepen een workshop verzorgd. Voor deze bijeenkomst waren
ook ouders uitgenodigd. Bij een beginnende Kanjerschool wordt
veelal gestart bij de kleuters, omdat dit de kinderen zijn die deze
methode het langst mee zullen maken. Bij ons was dit ook het
geval. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren.
Daarnaast heeft Marijn ook een workshop verzorgd in groep 7, ook daar waren verschillende ouders
aanwezig.
Ouders bedankt!
Naast de ouders van Ouderraad (OR) willen wij ook alle andere ouders
bedanken die in de periode van Sint Maarten tot aan de kerstvakantie
hebben geholpen bij verschillende activiteiten.
Onze school kan rekenen op een grote betrokkenheid van ouders op
verschillende wijzen: ouders van de OR, MR, ‘luizenmoeders’,
bibliotheekouders, groepsouders, ouders van de verteltassen,
opruimouders, ouders die schilderen, groepsouders, ouders die helpen bij activiteiten van/in de klas,
‘schoolontbijtmoeders’, enz. Zonder deze betrokkenheid zouden tal van activiteiten niet plaats
kunnen vinden.
Basisscholenkampioenschap schaken 2019
Beste ouders/verzorgers,
Op zaterdag 2 februari 2019 vindt het 31e Groninger Basisscholenkampioenschap schaken plaats. Het
evenement wordt in Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, Lewenborg gehouden. Het
begint om 10.00 uur ´s morgens en de prijsuitreiking zal om ongeveer 17.00 uur
plaatsvinden.
Het toernooi is zowel een schoolteamkampioenschap als een individueel
kampioenschap, en daarom zijn er naast het scholenklassement ook individuele
prijzen te winnen. Nieuw dit jaar is een speciaal scholenklassement voor de
onderbouw. De individuele klassementen zijn de volgende:
Algemeen, Groep 8, Groep 7, Groep 6, Groep 5, Groep 4 en lager en Meisjes.
Het toernooi is bedoeld voor iedereen die ook maar een beetje kan schaken, hieronder dus ook zeker
beginners. Alle spelers vinden tegenstand op zijn/haar eigen niveau.
Het toernooi geldt tevens als eerste ronde van het Noordelijk kampioenschap voor basisscholen. De
eerste vier scholen plaatsen zich voor de halve finale van dit kampioenschap. De Heerdstee heeft de
afgelopen jaren zowel de halve finale en ook een keer de finale bereikt. Wie weet gaat ons dit weer
lukken. Hoe meer spelers er van de Heerdstee meedoen, hoe groter die kans is.
Het toernooi staat open voor ALLE scholieren van de Heerdstee, dus ook kinderen die niet de
schaaklessen op de Heerdstee op woensdag volgen.
Opgave voor het basisscholenkampioenschap verloopt via ondergetekende, met woensdag 30
januari als deadline. De deelnamekosten zullen worden betaald door de school.
Vriendelijke groeten,
Anders Bay (vader van Sander gr. 8 en Marcus gr. 3).
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Meer info: bay.anders@gmail.com
Nieuws van de brugfunctionarissen
VOS
VOS-formulieren die uitgedeeld zijn graag zo
spoedig mogelijk inleveren bij een van ons of bij de
administratie (José).
Vergoedingen
Wanneer u bijvoorbeeld in de Wajong of
schuldsanering zit en denkt voor een vergoeding in
aanmerking te komen, kom dan gerust even bij ons
langs. Wij helpen u graag verder.
Laptop
Wanneer uw kind voor school een werkstuk moet maken en u beschikt zelf niet over een
computer/laptop dan kunt u via school een laptop lenen voor een periode van 2 tot 3 maanden.
Hiervoor moet wel een contract getekend worden. Dit geldt alleen voor de leerlingen van groep 7 en
8, in overleg met de leerkracht en ons.
Zwemles
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen weer aangemeld worden bij Stichting Leergeld voor zwemles.
Tegelijkertijd moet uw kind ingeschreven worden bij het zwembad (Kardinge/Parrel). Dit voorkomt
extra lange wachttijden, het bewijs van inschrijving moet dan aan Stichting Leergeld bij aanvraag
overhandigd worden.
Mogelijkheden bij Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur:
 Vergoeding sportcontributie/ sportkleding
 Aanvragen tweedehands fiets
 Behalen zwemdiploma A en B, vanaf 6 jaar
 Ouderbijdrage/schoolreisvergoeding via VOS gelden
 Vergoeding Scouting/jonge onderzoekers
 Vergoeding muzieklessen
 Vergoeding fitness voor 16- en 17 jarigen
 Vergoeding (sport) kamp
Voor vragen hierover kunt u bij ons (Ria en Anita) terecht.
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: 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: 8 februari, 8 maart, 5 april, 10 mei, 7 juni en 5 juli.
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