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Kinderen van de Heerdstee

Kinderen van de hele school leven mee tijdens 10 kilometer van Sven Kramer op de Olympische
Spelen.
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 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 schooljaar 2017-2018 ontvangen. U heeft de planning ook geprint via de leerkrachten gekregen.
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:
 Maandag 12 maart: ouderavond 2 Ouderbetrokkenheid: start 19.30 uur
 Dinsdag 20 maart: MR
 Woensdag 21 maart: Wij trekken aan de bel
 Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag, kinderen vrij
 Zondag 1 april en maandag 2 april: Pasen, kinderen vrij
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Schooltijden: op tijd beginnen is verbeterd
Voor alle kinderen is het van belang dat de lessen om 08.30 uur beginnen. Wilt u
ervoor zorgen dat uw kind rond 08.25 uur in de klas is? In gezamenlijkheid
starten, zonder onderbrekingen, draagt bij aan de rust in de klas en de
concentratie van de kinderen.
Het is goed te merken dat er weer meer oog is voor het op tijd komen en dat dit in
de meeste gevallen nu goed verloopt. Belangrijk dat dit wordt vastgehouden.
Tussenevaluatie jaarplan 2017-2018
Samenleren als team o.l.v. verschillende specialisten in de school en samen verantwoordelijk zijn voor
het leren van de leerlingen
 De rekenspecialist heeft de VCOG studiedag in het kader van rekenen georganiseerd en
invulling gegeven aan deze dag
 Het beleidsplan rekenen is up-to-date gemaakt
 Organiseren en verzorgen rekenbijeenkomsten voor het team op school
 Er is een gesprek geweest met een expert op het gebied van rekenmethodes, zij heeft
geadviseerd de aanschaf van een nieuwe methode uit te stellen omdat er in 2019 nieuwe
methodes op de markt komen
 Eind 2017 hebben we besloten om niet langer het SfA-programma te volgen. Dit betekent
dat in groep 4 de taalmethode Taal actief (gebruiken wij ook in groep 5 t/m 8) zal worden
ingezet en dat tegelijkertijd de goed werkende onderdelen vanuit Success for All voortzetting
krijgen. Het blijft lastig om ouders te vinden voor het O&F-team, het team bestaat nu uit
twee ouders wat echt te weinig is.
 We hebben moeten constateren dat de referentieniveaus voor het taal- en leesonderwijs te
veelomvattend zijn om hier concreet mee aan de slag te kunnen gaan. Voor rekenen heeft
SLO een handzaam product ontwikkeld om voor rekenen de doelen nog inzichtelijker te
maken
 Tijdens interne scholingsbijeenkomsten hebben we een slag gemaakt in het inzichtelijk
maken van taaldoelen. Deze hangen nu in de klas, zodat leerlingen weten wat zij moeten
beheersen aan het einde van een thema
Dalton
 De daltonwerkgroep heeft een opzet voor het kindportfolio gemaakt aan het begin van het
schooljaar
 Kinderen vullen zelf hun portfolio
 De ICT-specialist heeft opdrachten ontwikkeld om te gebruiken tijdens keuzewerk
Schakelklas Nieuwkomers
 Taalbeleidsplannen van andere nieuwkomersscholen (via NIN=netwerk Nieuwkomers in
Noord) zijn opgevraagd om te gebruiken als bron voor een taalbeleidsplan nieuwkomers van
De Heerdstee
Effectief handelen van kinderen in de huidige kennissamenleving
 De ICT-specialist onderzoekt hoe het ICT-aanbod in het kader van het leren van leerlingen
verder uitgebreid kan worden en geeft adviezen t.a.v. de inrichting van het leerplein op de
website
 Er zijn ICT-opdrachten ontwikkeld om te gebruiken tijdens het keuzewerk
 Programmeren heeft deel uitgemaakt van de ateliers
 De gedragsspecialist heeft in samenspraak met de taalspecialist het proces begeleid m.b.t.
het kiezen van een werkwijze en/of methode waarbij leefstijl, burgerschapsvorming en
preventie van grensoverschrijdend gedrag aan de orde komen. Scholing aan het team vindt
plaats in de laatste week van de zomervakantie
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Passend Onderwijs
 Het Handboek Zorg, waarin de zorgroute, de zorgniveaus, de leerlingbespreking en
werkwijzen beschreven staan, is in ontwikkeling
 Voor ieder kind op een eigen leerlijn is er een OPP
 Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is geaccordeerd in het team en de MR
 Er is onderzocht of de uitkomsten van de sociaal-emotionele vragenlijsten van SCOL
(overzicht van de sociaal-emotionele ontwikkeling)samen met gedrag zijn te beschrijven in
een groepsplan, dit blijkt niet mogelijk te zijn. Er wordt gezocht naar een alternatief.
Invloed ouders op beleid
 Ouderbetrokkenheid krijgt vorm door inventarisatie vanuit de methode voor

ouderbetrokkenheid, ontwikkeld door collega-directeur Liesbeth Augustijn in
samenwerking met de adviseur onderwijs & kwaliteit van de VCOG Bieny Bolt. Eerste
bijeenkomst is inmiddels geweest
Schoolreizen 2018
De schoolreiscommissie is druk bezig met de voorbereidingen van de schoolreisjes. Hieronder vindt u
alvast de data, tijden, bestemmingen en prijzen. Verdere informatie volgt later.
groep

datum

tijd op
school

vertrek

bestemming

prijs

Prijs in 3
termijnen

Nienoord

terug
op
school
15.00

1/2

Woensdag 11 juli

08.30

08.45

€ 23,00

08.45

Duinen Zathe

16.00

€ 22.00

08.30

08.45

Hellendoorn

17.00

€ 30,00

2 x € 8,00
en
1 x € 7,00
2 x € 7,00
en
1 x € 8,00
3 x € 10,-

3/4

Donderdag 12 juli

08.30

5/6

Dinsdag 10 juli

7

Dinsdag 10 juli

07.55

08.00

Schiermonnikoog

18.00

€ 30,00

3 x €10,-

Graag zouden wij het schoolreisgeld uiterlijk 14 mei 2018 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 onze brugfunctionaris Ria Haverkamp. U kunt op dinsdagmorgen bij haar terecht.
Bslim Activiteiten
Floorball toernooi groepen 7 en 8
Op woensdag 28 februari organiseert Bslim samen met Floorballvereniging
UFC een floorballtoernooi voor alle scholen uit de stad Groningen! In
sporthal Lewenborg zullen we vier tegen vier spelen met een echte
boarding! Samen met je vrienden kun je een team samenstellen. Er is plek
voor twee teams per school uit de groepen 7 en 8. We spelen jongens en
meiden gemixt!
Dag: Woensdag 28 februari
Kosten: Gratis!
Waar: Sporthal Beijum
Opgave: Via de gymleraar van je school
Leeftijd: Groepen 7 en 8
Info: b.bruins@hvdsg.nl
Tijd: 10.00-15.30 uur
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Lasergamen
In de voorjaarsvakantie organiseert Bslim een lasergamedag! Tijdens lasergamen worden spelers
verdeeld in twee teams. In de sporthal Beijum spelen we vijf tegen vijf. Met de lasergun probeer je je
tegenstander te raken! Scoor met je team en individueel zoveel mogelijk punten en win het spel!
Dag: Donderdag 1 maart
Kosten: 2 euro per persoon
Waar: Sporthal Beijum
Leeftijd: 8-10, 11-13, 14-16 jaar.
Tijden: 10:00 - 12:00 uur: leeftijd 8-10 jaar
12:00 - 14:00 uur: leeftijd 11-13 jaar
14:00 - 16:00 uur: leeftijd 14-16 jaar
Opgave: via b.bruins@hvdsg.nl of via het jeugdwerk. Er is beperkt plek! Aanmelding op
volgorde van binnenkomst.
FC Groningen Buurtbattle
In samenwerking met FC Groningen organiseert Bslim weer de FC Groningen Buurtbattle! De battle
waarin je voetbalt in je wijk. De jongens en meisjes die zich voor de FC Groningen Buurt Battle
opgeven krijgen één keer in de week training van een echte voetbaltrainer. Het is de bedoeling om
punten te scoren! Om zoveel mogelijk punten te verdienen is het belangrijk om naast goed te
voetballen vooral ook fair play-gedrag te vertonen en je zelf volledig in te zetten voor buurtbijdragen.
Om extra punten te verdienen gaan de deelnemers gedurende het project tweemaal een
buurtbijdrage uitvoeren. Denk aan het schoonmaken van het schoolplein, boodschappen doen voor
het verzorgingstehuis, etc. Elke deelnemer kan door middel van aanwezigheid, sportiviteit,
voetbaltalent en buurtbijdragen punten scoren. Deze punten worden bijgehouden door de
professionals in de verschillende wijken. Uit elke wijk ontstaat één team van 6 spelers. In de laatste
week wordt aan het eind van de training bekendgemaakt welke kinderen de meeste punten hebben
behaald en daarmee het wijkteam vormen voor de finale.
Finale dinsdag 1 mei
Op deze finaledag zal er per leeftijdscategorie één team winnen. Deze finaledag vind plaats op het
trainingscentrum van FC Groningen. Jouw team wordt gecoacht door een speler van FC Groningen.
Heel gaaf dus! De winnaars winnen een leuke prijs!
Dag:
Elke dinsdag trainen
Leeftijd:
10-12 jaar
Waar:
Playground Amkemaheerd/sporthal Beijum
Kosten:
Gratis!
Wanneer:
Dinsdag 6, 13, 20, 27 maart
Opgave:
b.bruins@hvdsg.nl
Dinsdag 3, 10, 17, 24 april
Info:
b.bruins@hvdsg.nl
Tijd:
15:30 – 16:15 uur (10-12 jaar)
Schaken
Zaterdag 10 februari waren de
Basisscholenkampioenschappen schaken Stad
Groningen en er deden 9 kinderen van De Heerdstee
mee o.l.v. Anders Bay. Vertegenwoordigd met een
Heerdsteeshirt hebben zij laten zien wat ze kunnen.
Als school presteerde de Heerdstee beter dan vorig
jaar en werden we 9de. Doordat de school met 9
kinderen speelde, kon de school ook beslag leggen op
plek nummer 14 (van in totaal 33). Dat zijn mooie
resultaten, in een veld waar er om elk punt moest
worden gevochten. Opvallend, en om een beetje te vergelijken: de winnaar van vorig jaar, Dom
Helder Camara, werd dit jaar nummer 11.
Individueel was het ook een geslaagd toernooi. De Heerdsteespelers waren: Anthony, Joaquin, Danilo
en Mehran (groep 4), Tim en Tom (groep 5), Milan, Ingo en Sander (groep 7). Een paar spelers
maakten tot de laatste ronde kans op een beker in hun respectieve groep, namelijk Tom en Ingo,
maar ondanks een verliespartij in de laatste ronde werden ze allebei nummer 5 in hun groep. Een
bijzonder mooie prestatie van debutant Tom, maar eigenlijk deden alle debutanten het goed op dit
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schaakfestival, zo werden bv. Anthony en Danilo allebei nummer 6 in hun groepen. Tim werd
nummer 7 in zijn groep. Bovendien wonnen alle Heerdsteespelers minstens één partij in de negen
ronden. Opvallend was het ook dat de Heerdsteespelers in de tweede helft van het toernooi beter
scoorden dan in de eerste helft. De spelers worden wel eens moe aan het einde van de dag, maar
kennelijk gold dat niet voor de Heerdsteespelers die in elke partij alles uit de kast haalden!
Alle resultaten zijn hier te zien: https://www.groningercombinatie.nl/bsk-uitslagen-2018/
‘Oud-ouder’ Heerdstee presenteert uitgave eerste boek in de bibliotheek
Wiesje Berghuis presenteert haar
eerste boek van een trilogie :
De Ontvoering

Annette koopt het boek dat natuurlijk
wordt gesigneerd door Wiesje.

Nieuws van de Brugfunctionaris
Cadeau gemeente Groningen
Van de gemeente Groningen hebben we drie nieuwe fietsen mogen
ontvangen om voor leerlingen in te zetten tijdens schoolactiviteiten
wanneer zij om bepaalde redenen tijdens de activiteit niet over een fiets
kunnen beschikken. Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 kunnen gebruikmaken van de fietsen.
Binnenkort starten we met een energieproject van de gemeente
Groningen. Informatie daarover vindt u in de volgende nieuwsbrief en in de weggeefkast. Dit project
wordt door vrijwilligers vormgegeven. De bedoeling is om met tips en aanschaf van (kleine)
materialen de energierekening naar beneden te krijgen. De gemeente Groningen stelt hiervoor € 50,per gezin beschikbaar.
Mooi meegenomen
De gemeente Groningen heeft een boekje samengesteld met extra's voor Groningers met een laag
inkomen. Hierin vindt u allerlei regelingen en activiteiten. Het boekje mag u gratis meenemen, u kunt
het vinden in de standaard naast het kopieerapparaat in de kleuterhal. Voor vragen kunt u altijd bij
mij (Ria Haverkamp) terecht.
Weggeefkast
Mooie en bruikbare spullen zijn nog steeds van harte welkom om te geven voor hergebruik. Heeft u
iets nodig, neem een kijkje in onze kast. Misschien is er iets van uw gading bij. Onderin de kast ligt
kleding.
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 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: 16 maart, 13 april, 18 mei, 15 juni, 13 juli
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