7 oktober 2016 (6 blz.)
Inhoud: kinderen op De Heerdstee, planning, jaarplan, tentoonstelling Kinderboekenweek, voeding
en leren, bezoek tandarts/huisarts, toiletgebruik, brugfunctionaris, verteltassen, OR, Wij Beijum,
blokfluitles, informatie uit de groepen, koffieochtenden
Kinderen van de Heerdstee starten met de Kinderboekenweek: Opa’s en Oma’s, voor altijd jong.

Wie zijn die opa’s en oma’s
toch allemaal die de kinderen
lesgeven?

Jaarplanning
De planning van vakanties, margedagen, avondbijeenkomsten en kijkochtenden vindt u terug op de
agenda van de website: http://www.heerdstee.nl onder het kopje de school/kalender.
Aanstaande margedag
Woensdag 12 oktober 2016
Aanstaande vakantie
Herfstvakantie:17 t/m 21 oktober 2016
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Jaarplan 2016-2017
Doelstellingen voor dit schooljaar zijn:
Opbrengt-en handelingsgericht werken
 Er is een implementatieplan voor het werken met gestandaardiseerde doelen voor de
basisgroep
 De nieuwe begrijpend lezen methode is geïmplementeerd
 Het rekenbeleidsplan is gecomplementeerd
 Er is effectief ingezet op woordenschatonderwijs
Dalton
Effectiviteit/doelmatigheid
 Er heeft teamscholing plaatsgevonden m.b.t. de pijler vrijheid en verantwoordelijkheid
 Het daltonwerkboek is up-to-date gemaakt
 De invoering van collegiale consultatie is onderzocht
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 Er zijn ICT-opdrachten binnen het keuzewerk
Samenwerken
 De teambrede scholing van schooljaar 15-16 m.b.t. de pijler samenwerken heeft geleid tot
het structureel inzetten van het aanleren van samenwerken tussen kinderen
Reflectie
 De daltonwerkgroep heeft n.a.v. het onderzoek m.b.t. de inzet van kindportfolio’s een Plan
van Aanpak (PvA) gemaakt om het portfolio in te zetten in het kader van talentontwikkeling
en reflectie
Schakelonderwijs
 Nieuwe werkwijze schakelklas is geëvalueerd, verbeteracties vormen input voor jaarplan 1718
 De individuele ontwikkelingsperspectieven zijn definitief gemaakt
 Streefdoelen in de ontwikkelingsperspectieven zijn gekoppeld aan verwante en niet
verwante taal, afkomst en geletterd- en ongeletterdheid
 De werkwijze schakelklas/beleidsplan schakelklas is aangepast aan de nieuwe opzet
Versterken effectief handelen van kinderen in de kennissamenleving
 De leerlingen gebruiken ICT om in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor hun
eigen leerproces te ontwikkelen (actief leren)
 Leerkrachten geven leerlingen structureel feedback over hun leren met ICT
 Er is een werkwijze ontwikkeld/methode ingekocht waarbij leefstijl, burgerschapsvorming en
preventie van grensoverschrijdend gedrag geïntegreerd worden
Missie/Visie
 Er heeft herijking van de missie en visie in relatie met sociaal -emotioneel leren en
burgerschapsvorming plaatsgevonden
 Er is een up-to-date kleutervisie
Passend Onderwijs
 Het School Ondersteunings Profiel (SOP) is aangepast aan de huidige situatie op De
Heerdstee en de arrangementen zijn herschreven
 Er is een nieuwe methode en/of werkwijze sociaal emotionele vorming gekoppeld aan
burgerschapsvorming aangeschaft en er heeft interne scholing voor de leerkrachten
plaatsgevonden (gekoppeld aan uitkomsten onderzoek pabo-studenten)
 Gedrag en SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) hebben een plek binnen het
groepsplan
 Onderzoek naar een softwareprogramma voor dyslectische kinderen leidt tot een
weloverwogen keus m.b.t. al dan niet aanschaf
 Leerkrachten hebben zich ontwikkeld in het handelingsbekwaam worden om leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften te ondersteunen in hun ontwikkeling
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Ouders en leerlingen hebben invloed op het beleid
 Ouders hebben hun mening kunnen gegeven over een aantal onderwerpen
 Er is onderzocht waarom wereldburgerschap gemiddeld scoort vanuit de inventarisatie
voorafgaande aan het schoolplan
 Vanuit ouderbetrokkenheid heeft oriëntatie plaats gevonden over de opzet van een
ouderplan
Tentoonstelling Kinderboekenweek vrijdag 14 april
We zijn van start gegaan met de Kinderboekenweek met als thema
"opa's & oma's"!
Het motto is: 'voor altijd jong!' In de klassen wordt extra aandacht
besteedt aan het lezen van kinderboeken en leren en werken we
over het thema.
De kinderen willen graag aan hun ouders en grootouders laten
zien wat ze hebben gedaan en gemaakt rondom het thema.
Komt u ook vrijdag 13.20 op het schoolplein om de dans te bewonderen die we hebben
geoefend? Dan kunt u hierna samen met uw kind het werk bekijken dat de kinderen hebben
gemaakt in de klassen. Om 13.50 luiden we de bel en sluiten de kinderen de dag dan af in hun eigen
klas.
Voeding en leren
Wist u dat in sommige producten snelle suikers zitten? Dit zijn producten als chocoladecroissants,
smeerkaasdip, koeken, pindakaas, fruitsappen enz. In een pakje fruitsap zitten al gauw 7 klontjes
suiker. Snelle suikers zijn suikers die snel de energie leveren en tegelijkertijd ook sneller tot
vermoeidheid leiden waardoor kinderen zich moeilijker kunnen concentreren. De concentratie
hebben ze juist nodig om goed te kunnen leren.
Uiteraard heeft het lichaam energie nodig om goed te kunnen presteren en daarom in het slim te
kiezen voor langzame suikers.
Langzame suikers zijn bijvoorbeeld volkorenbrood, verse groente,
fruit, mueslibol enz. Langzame suikers worden, zoals het woord al
zegt, langzaam door het lichaam opgenomen en zorgen zo voor
een lang energieniveau wat het leren ondersteunt.
Tevens is voldoende water drinken van belang. U kunt het water
een smaakje geven door er een stukje komkommer of citroen in te
doen. Melk bij de lunch is ook een goede keus.

Bezoek tandarts en huisarts
Sinds de start van het nieuwe schooljaar zijn regelmatig kinderen onder schooltijd afwezig i.v.m. een
tandarts- of huisartsbezoek. Wilt u zoveel mogelijk de afspraken na schooltijd plannen, zodat uw
kind(-eren) zoveel mogelijk alle onderwijstijd meekrijgt/meekrijgen?
Toiletgebruik
Wellicht heeft u van uw kind(-eren) gehoord dat er aandacht wordt besteed aan het toiletgebruik,
zodat alle kinderen naar een schoon toilet kunnen.
Er wordt door veel kinderen (uit alle groepen) naast het toilet geplast, er wordt veel toiletpapier
gebruikt waardoor de toiletten verstopt raken, soms wordt er poep op de muren gesmeerd en
papieren handdoekjes worden in overvloed gebruikt.
Wilt u hier met uw kind over spreken, zodat wij er samen voor kunnen zorgen dat kinderen ook leren
het toilet netjes voor de volgende leerling achter te laten?
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Nieuws van de Brugfunctionaris
VOS formulieren
Deze kunt u nog bij mij inleveren.
Kledingactie
1 op de 8 kinderen groeit op in armoede en daarom is er naast
de voedselbank ook een kledingbank.
In maart is kledingbank Maxima geopend aan de
Oosterhamriklaan 91 in de Korrewegwijk. Maxima is een
modezaak waar alleen de klanten van de voedselbank gratis
kunnen winkelen. Voedselbank-Stad en Maxima-Stad werken
nauw samen om de armste mensen in de stad te kunnen
helpen. Het gaat om ca. 2000 mensen, van wie 600 kinderen.
Actie voor (kinder)kledinginzameling
Vanaf 1 september is de herfst/wintercollectie bij kledingwinkel Maxima verkrijgbaar. In de eerste
week waren er al meer dan 250 bezoekers, waardoor de hoeveelheid beschikbare kleding kleiner
wordt. Het is daarom belangrijk dat er veel kleding bij de winkel wordt binnengebracht. Een aantal
kleding- en schoenenzaken schenken restpartijen, maar er is vooral een tekort aan kinderkleding. Wij
willen daarom graag samen met u deze kledingactie ondersteunen. Er zijn mee rdere basisscholen in
de stad die deze actie ondersteunen.
De actie op school om (kinder- kleding in te leveren is op donderdag 3 en vrijdag 4 november.
Kledingbank Maxima haalt op maandag 7 november alle ingezamelde kleding op. Alle modieuze en
schone kleding en schoenen zijn welkom, vooral kinderkleding.
Wilt u meedoen, dan kunt u op donderdag 3 en vrijdag 4 november de kleding bij Ineke en José
inleveren. Alvast hartelijk dank !!
U kunt uw kleding ook rechtstreeks brengen naar kledingbank Maxima, van dinsdag t/m vrijdag
tussen 10.00 - 16.30 uur aan de Oosterhamriklaan 91. U wordt dan uitgenodigd om de winkel te
bekijken.
Weggeefkast
Fijn dat in het kader van duurzaamheid ouders en kinderen gebruikmaken van de weggeefkast in de
grote hal. Heeft u nog spullen die goed en bruikbaar zijn, die u niet meer gebruikt, dan kunt u er
misschien iemand anders blij mee maken door het in de kast te zetten. Iedereen kan spullen uit de
kast pakken.
Verteltassenwerkgroep
Afgelopen maandag is de werkgroep weer bij elkaar
geweest om te praten over het maken van de
verteltassen. Op de website van de Heerdstee kunt
u lezen wat een verteltas is en welke tassen we al
hebben gemaakt. De werkgroep bestaat uit Paula
(moeder van Jellis groep 6 en Sverre groep 4),
Renée, (de moeder van Anthony, groep 2a), Erzi (de
moeder van Mehran, groep3), Karin (moeder van
Sanne, groep 3 en Taco, groep 4) en de leerkrachten,
Manny en Annette.
Op woensdag 28 oktober gaan zij op de ochtend aan
het werk met de verteltassen, ze controleren de
bestaande tassen en maken de tassen van de dierentuin en de Gruffalo af.
Vindt u het leuk om ook mee te werken aan de verteltassen of bent u nieuwsgierig hoe de tassen
eruitzien, u bent van harte welkom. De koffie staat klaar!
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OR
De ouderraad is een groepje ouders die samen met school verschillende activiteiten organiseert voor
de kinderen, zoals het sinterklaasfeest, kerstviering, schoolreizen en deAvond4daagse. Er wordt
jaarlijks een bijdrage van ouders gevraagd om deze activiteiten te kunnen bekostigen. De ouderraad
bestaat dit jaar uit slechts 5 ouders en heeft daarom meer dan ooit uw hulp nodig! We zullen dan
ook per activiteit de hulp van (klassen)ouders inroepen.
Uiteraard stellen we ons graag
aan u voor;
Staand vlnr: Petra: moeder van
Yayra uit groep 3 en Dodzi die
nog niet op school zit. Dianette:
moeder van Jelle uit groep 6 en
Jurjen uit groep 2 Olga: moeder
van Ingo uit groep 6 en Nora uit
groep 4
Zittend vlnr: Jolanda: moeder
van Thijn uit groep 5, Lars uit
groep 3 en Niels uit groep
1 Stieneke: moeder van Hidde
uit groep 5 en Jelte die nog niet
op school zit.
Het werk van de ouderraad is van groot belang voor de vieringen en activiteiten op school. Kinderen
genieten enorm van deze momenten en zijn trots en enthousiast als ouders geparticipeerd hebben in
de voorbereidingen. Ideeën en hulp zijn dan ook altijd welkom. Schiet gerust één van ons aan of
deponeer je suggestie of opmerking in onze digitale mailbox or@heerdstee.nl. Wij zullen deze met
aandacht behandelen.
Lijkt het je ook leuk om in de ouderraad te zitten? We horen het graag van je!
Wij Beijum
Aangenaam kennis te maken!
Het Wij team Beijum is er voor de Wijken Beijum, Noorderhoogebrug en De
Hunze / Van Starkenborgh.
In het WIJ team werken veel mensen van allerlei organisaties samen om
ondersteuning te bieden aan wijkbewoners. Dit doen we door een plek te bieden voor ontmoeting
en activiteiten. Daarnaast kan iedereen bij ons terecht voor een kop koffie of thee, met vragen over
bijvoorbeeld een WMO-voorziening, opvoedingsondersteuning, inkomen of schulden en nog vé él
meer.
We zijn open op werkdagen van 9:00 t/m 17:00 uur en op maandag- en donderdagavond tot 21:00
uur. Kijk ook voor actuele informatie over onze activiteiten op onze facebookpagina.
Adres
Isebrandtsheerd 96
9737 LK Groningen
050 549 71 31
wijbeijum@wij.groningen.nl
Facebook WIJ Beijum
Blokfluit leren spelen op school?
De blokfluit is één van de leukste instrumenten om kennis te maken met zélf
muziek maken. Mooi is dat kinderen die een muziekinstrument bespelen naast
muziek maken ook worden gestimuleerd en uitgedaagd op o.a. sociaal en
cognitief gebied. Bovenal is muziek maken leuk en daarom geef ik al jaren
blokfluitles op De Heerdstee.
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Er is een oproep gedaan voor nieuwe blokfluitleerlingen uit groep 3 en 4, tegelijkertijd kunnen ook
kinderen uit de hogere groepen zich opgeven. Ook als je al blokfluit speelt, kun je je opgeven. Er zijn
veel verschillende niveaugroepen en daarom is er altijd een groepje waarbij je kunt aansluiten.
De blokfluitlessen worden gegeven op woensdag- en donderdagmiddag (afhankelijk van het groepje
waarin je geplaatst wordt).
Ik werk ik kleine groepjes, zodat de kinderen genoeg tijd en aandacht krijgen.
Met heel veel enthousiasme begeleid ik de kinderen in het leren blokfluit spelen.
Als u inlichtingen wilt over de blokfluitlessen kunt u mij bellen of mailen: 050-5420436/06-42597914
rianijborg@gmail.com
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

Koffieochtenden van 08.30 - 09.15 uur
De koffieochtenden vinden maandelijks plaats op een vrijdag..
Data: 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april,
12 mei, 9 juni en 14 juli.
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