24 mei 2019 (3 blz.)
Inhoud: kinderen op De Heerdstee, jaarplanning, schoolreisjes, nieuwe leesboeken voor alle
groepen, onveilige verkeerssituaties, brugfunctionarissen, gevonden voorwerpen,
koffieochtenden.
Kinderen van de Heerdstee
In het vorige infoblad werd al even
gesproken over een krant die kinderen
gemaakt hebben. De winnende titel van de
krant is ‘Dagblad van de Heerdstee’.
Het is een leuke, informatieve krant
geworden met allerlei wetenswaardigheden.
Zelfs de puzzels ontbreken niet.

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
 Maandag 27 t/m woensdag 29 mei: groep 8 op schoolkamp
 Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
 Vrijdag 31 mei: vrije dag
 Maandag 3 juni: start Cito toetsweek
 Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag
 Dinsdag 11 juni: tweede Cito toetsweek
 Dinsdag 18 juni: margedag analyseren Cito toetsen
 Vrijdag 21 juni: kijkochtend kindportfolio’s, kinderen krijgen rapporten mee
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Schoolreisjes 2019
Zoals eerder gemeld zijn de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7 in
juli. 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).
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.
groep

datum

tijd op
school

vertrek

bestemming

prijs

Prijs in 3
termijnen

Nienoord

terug
op
school
15.00

1/2

Woensdag 3
juli

08.30

08.45

€
23,50

08.45

AquaZoo

15.45

€
26.00

08.30

08.45

Slagharen

16.30

Volgt
nog

Volgt
nog

Schiermonnikoog

Volgt
nog

€
35,50
€
34,00

2 x € 8,00
en
1 x € 7,50
2 x € 9,00
en
1 x € 8,00
2 x € 12,1 x € 11.50
2 x €10,1x € 14,-

3/4

Donderdag 4
juli

08.30

5/6

Dinsdag 2 juli

7

Vrijdag 5 juli

Nieuwe leesboeken voor de groepen
Vorig schooljaar heeft een ouderpaar een bedrag aan de school geschonken, bedoeld om boeken
voor de kinderen van te kopen. Er zijn al boeken aangeschaft en nu zijn er opnieuw boeken voor alle
groepen gekocht. René en Ingrid zijn de ouders die de schoolbibliotheek beheren. Op onderstaande
foto’s deelt René de boeken uit in de klassen.

Om ervoor te zorgen dat we regelmatig nieuwe boeken kunnen kopen willen we op het moment dat
er voldoende ‘oude’ boeken gespaard zijn weer een boekenmarkt organiseren.
Heeft u (kinder)boeken thuis liggen waar u niets meer mee doet? Dan zouden wij deze boeken graag
willen verkopen. Van de opbrengst worden nieuwe boeken gekocht. Als u zelf geen ruimte heeft om
de boeken te bewaren, dan mag u de boeken ook op een dinsdag afleveren bij juf Bertine.
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Onveilige verkeerssituaties
Bij het halen en brengen van de kinderen ontstaan regelmatig
onveilige situaties omdat auto’s niet in de vakken geparkeerd
worden. Kinderen hebben hierdoor geen goed overzicht en
geven ook aan dat zij zich hierbij onveilig voelen.
Wilt u allen in het belang van de veiligheid van alle kinderen en
ouders/verzorgers uw auto in een parkeervak parkeren?

Nieuws van de brugfunctionarissen
KAPOTTE KINDERFIETS??

Gratis samen met je kind en een fietsenmaker de kapotte fiets repareren en veilig maken. Materialen
zijn gratis. Bij de reparaties kun je denken aan: verlichting, zadel, bel, binnen/buitenbanden en
overige kleine reparaties. Zodat je weer veilig de weg op kan.
De Fietsklus komt weer in Beijum en wel op 27 juni, 26 september en 28 november. Het Trefpunt,
Beijumerweg 17. Voor meer informatie kun je mailen naar: rolf.dussel@wij.groningen.nl
Zwemles diploma A en B

Vanaf zes jaar kunt u uw kind opgeven voor zwemles. Wanneer u van weinig inkomen moet
rondkomen dan kunt u een aanvraag doen via Stichting Leergeld om uw kind gratis te laten
zwemmen. Wij helpen u graag met de aanvraag. Kom gerust even bij ons langs met uw
vragen.
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:11 juni en 9 juli.

Koffieochtenden op vrijdagen van 08.30 - 09.15 uur
De koffieochtenden vinden maandelijks plaats op een vrijdag.
Data: 7 juni en 5 juli.
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