15 februari 2019 (4 blz.)
Inhoud: kinderen op De Heerdstee, jaarplanning, schoolreisjes, tussenvaluatie jaarplan,
schoolconcert, MR, brugfunctionaris, gevonden voorwerpen, koffieochtenden.
Kinderen van de Heerdstee
Sport
De groepen 7 en 8 hebben deze week 4 bekers
gewonnen tijdens het floorball toernooi
(georganiseerd vanuit Bslim) in de sporthal.
Toppers!

Jaarplanning
De jaarplanning heeft u digitaal voor het schooljaar 2018-2019 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
 18 februari t/m 22 februari: voorjaarsvakantie
 Dinsdag 26 en donderdag 28 februari: rapportagegesprekken
 Vrijdag 15 maart stakingsdag i.v.m. lerarentekort
 Vrijdag 22 maart: kijkochtend kindportfolio’s (gewijzigd i.v.m. staking 15 maart)
Schoolreisjes 2019
De schoolreiscommissie is druk bezig met de voorbereidingen van de
schoolreisjes. Hieronder vindt u data, tijden, bestemmingen en prijzen.
Verdere informatie volgt later.

groep datum

tijd op
school

vertrek bestemming

1/2

08.30

08.45

Woensdag 3 juli
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Nienoord

terug
op
school
15.00

prijs

Prijs in 3
termijnen

€ 23,50 2 x € 8,00
en
1 x € 7,50
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3/4

Donderdag 4 juli

08.30

08.45

AquaZoo

15.45

5/6

Dinsdag 2 juli

08.30

08.45

Slagharen

16.30

7

Vrijdag 5 juli

Volgt
nog

Volgt
nog

Schiermonnikoog

Volgt
nog

€ 26.00 2 x € 9,00
en
1 x € 8,00
€ 35,50 2 x € 12,1 x € 11.50
€ 34,00 2 x €10,1x € 14,-

Graag zouden wij het schoolreisgeld uiterlijk 1 juni 2019 ontvangen op rekeningnummer
NL35RABO0329434705 t.n.v. VCOG inz. De Heerdstee kasrekening. Vermeld hierbij de naam en
groep van uw kind(eren).
Dit jaar heeft u de mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen, startend vanaf februari en
vervolgens iedere maand een derde van het bedrag. De laatste termijn is dan in april.
Kunt u het schoolreisgeld niet bekostigen dan kunt u contact opnemen met een van onze
brugfunctionarissen: Ria Haverkamp of Anita de Bruin. U kunt op dinsdagmorgen bij hen terecht.
Tussenevaluatie jaarplan
Werken aan opbrengsten
 Rekenonderwijs wordt onderzocht m.b.t. aanschaf nieuwe methode
 Onderwijsadviesbureau Effectief is ingehuurd om samen met het team te kijken hoe wij
kinderen nog beter kunnen ondersteunen bij wat zij nodig hebben om goed te kunnen leren
 Taalbeleidsplan is grotendeels gereed
 ICT-specialist Hesron heeft in samenspraak met een collega van een andere VCOG-school
gekeken hoe de visie op ICT uitgewerkt kan worden
Dalton
 De directeur organiseert vanuit het Regiobestuur de Daltonconferentie op 27 maart. Alle
leerkrachten en onderwijsassistenten gaan hiernaartoe om workshops bij te wonen
 Evaluatie van de kindportfolio’s moet nog worden uitgezet
Schakelklas nieuwkomers
 Hebben rekenbeleidsplannen van andere schakelscholen opgevraagd en zij nu bezig deze
voor De Heerdstee vorm te geven
Kanjerschool
 Vrijwel gehele team heeft licentie A behaald. Door ziekte moeten enkele teamleden nog een
laatste scholingsdag volgen voordat zij het certificaat ontvangen
 Kanjercoördinator juf Annie (IB-er en leerkracht groep 4) gaat in april de coördinatorcursus
volgen
 Gedragsprotocol is herschreven naar Kanjerrichtlijnen, wordt nog besproken in het team
Zorgboek (praktische vertaling van het SchoolOndersteuningsProfiel=SOP)
 Besproken en vastgesteld in het team
 Dyslexie: ouders van wie de kinderen naar Molendrift gaan wordt geadviseerd het
softwareprogramma SPRINT te huren (kan alleen bij Molendrift). Voor ouders van wie de
kinderen niet naar Molendrift gaan wordt geadviseerd SPRINT aan te schaffen
Imago
 ICT-specialist heeft met een professionele websiteontwikkelaar een plan gemaakt voor de
website
 Communicatie naar ouders gaat niet meer via de website, daarvoor wordt de Klasbord-app
ingezet
Ouderplan
 Geïnventariseerde punten van de ouderavonden moeten nog worden uitgezet bij de OR en
MR om input te krijgen voor de inhoud van het ouderplan
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Schoolconcert

RAAR is LEUK
Dat is het thema van het schoolconcert dit jaar …
Beetje raar, veel fantasie, maar wel weer erg leuk !
Het schoolconcert vindt plaats op donderdagavond
11 april in De Bron.
Het begint op 19.00 uur en zal tot ongeveer 21.00
uur duren.

Nieuws vanuit de MR
Dit schooljaar zijn wel als MR van de Heerdstee inmiddels 3 keer bij elkaar geweest om allerlei dingen
te bespreken die spelen op de Heerstee. Zo hebben we het gehad over de werkdruk op school en
welke effecten dat heeft. Anneke informeert ons over allerlei zaken, zoals het opstellen van het
schoolplan en een nieuw schoolbeleid dat vanaf volgend schooljaar ingaat. We vragen naar de stand
van zaken over het schoolplein, de ouderbetrokkenheid en de inzet van de Slob-gelden voor de
werkdrukvermindering. Ook horen we wat er in de de GMR - de overkoepelende MR van alle VCOG
scholen in Groningen, besproken wordt. In april komen we weer bij elkaar. Dan zullen we onder
andere de uitslagen van de cito toetsen van groep 8 en de gevolgen daarvan bespreken, de
aanschaffing van een nieuwe rekenmethode en de inzet van de Arie-Slob gelden. Heb jij een
onderwerp waarvan je graag zou willen dat die in de MR wordt besproken, schiet dan op school even
iemand van de MR-ouders aan ( Petra Voogt, Klaas Kremer, of Anja de Vries) of stuur een mailtje
naar mr.heerstee@gmail.com).
Wil je meer weten wat we bespreken? De verslagen van onze vergaderingen zijn terug te vinden op
de website van school!
Nieuws van de brugfunctionarissen

Weggeefkast
De kast is aangevuld met speelgoed, wie weet zit er
iets leuks voor uw kind(eren) bij.
VOS
Graag deze maand de Vosformulieren inleveren,
heeft u er nog een nodig dan kunt u dit bij ons
komen ophalen. Heeft u hulp nodig bij het invullen
dan helpen we u graag.
Stichting Leergeld
Op Facebook kunt u een pagina vinden met publicaties van Stichting Leergeld: https://nlnl.facebook.com/leergeldnederland/
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Geen geld om mee te doen? Het Jeugdfonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en
jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, te
schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen.
Aanvragen voor een bijdrage kunt u bij de brugfunctionarissen doen.
Free Café
Zin in een gratis etentje?? Op verschillende locaties in de stad is het mogelijk in de Free Cafés. Kijk
voor meer informatie op hun Facebook-pagina bij @ TheFreeCafes.

Infoblad nr. 6 15 februari 2019

pag. 3

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 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 maart, 5 april, 10 mei, 7 juni en 5 juli.
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