26 januari 2018 (6 blz.)
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boeken in de groepen, bedankt, schoolreizen, schaken, MR, OR, brugfunctionaris, gevonden
voorwerpen, koffieochtenden
Kinderen van de Heerdstee

Na een feestelijke decembermaand in januari weer de normale schoolstructuur. Zowel individueel als
in de groep wordt er geconcentreerd gewerkt.
Deze weken maken de kinderen citotoetsen en hiermee laten zij zien wat zij kunnen op het gebied
van taal en rekenen.
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 5 februari margedag: toetsanalyses
• Vrijdag 16 februari: de kinderen krijgen hun rapport mee
• Dinsdag 20 februari en donderdag 22 februari: 10-minutengesprekken (over rapporten
kinderen)
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Schooltijden: op tijd beginnen
Voor alle kinderen is het van belang dat de lessen om 08.30 uur beginnen. Wilt u ervoor zorgen dat
uw kind voor 8.30 uur in de klas is? In gezamenlijkheid starten, zonder onderbrekingen, draagt bij
aan de rust in de klas en de concentratie van de kinderen.
Groepen ontvangen boeken van geld boekenmarkt

Ingrid Hilwerda (moeder van Sander en Marcus) en Jacqueline Kalfsterman (moeder van Wessel)
dragen zorg voor de schoolbibliotheek. Zij werken hierbij samen met juf Bertine (taalspecialist van
onze school). Van de opbrengst van de boekenmarkt zijn prachtige boeken voor de verschillende
groepen gekocht en Ingrid overhandigt deze in de klassen. Geweldig dat met de opbrengst zoveel
boeken gekocht konden worden.
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Ouders en verzorgers bedankt
Wij bedanken alle ouders die bij de festiviteiten van Sint Maarten,
Sinterklaas en Kerst zo ontzettend veel werk hebben verzet om er
mooie momenten voor de kinderen van te maken. Inkopen doen,
inpakken, pepernoten bakken, begeleiden van Sinterklaas en de
Pieten, de school en het plein prachtig versieren, de catering tijdens
de kerstviering verzorgen, enz. Zonder jullie was dit nooit gelukt!

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

1/2

Woensdag 11 juli

08.30

08.45

Nienoord

terug
op
school
15.00

prijs

Prijs in 3
termijnen

3/4

Donderdag 12 juli

08.30

08.45

Duinen Zathe

16.00

5/6

Dinsdag 10 juli

08.30

08.45

Hellendoorn

17.00.

2 x € 8,00
en
1 x € 7,00
€ 22.00 2 x € 7,00
en
1 x € 8,00
€ 30,00 3 x € 10,-

7

Dinsdag 10 juli

07.55

08.00

Schiermonnikoog

18.00

Volgt later

€ 23,00

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.
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Schaken
Op zaterdag 10 februari 2018 vindt het 30e Groninger
Basisscholenkampioenschap Schaken plaats.
Locatie: het Dok, Kajuit 4 in Lewenborg.
Tijd: start 10.00 uur ´s morgens en de prijsuitreiking is
rond 17.00 uur.
De kantine van het Dok is geopend. Consumpties zijn
daar verkrijgbaar tegen vriendelijke prijzen.

Het toernooi is zowel een schoolteamkampioenschap als een individueel kampioenschap en daarom
zijn er naast het scholenklassement ook individuele prijzen te winnen. De individuele klassementen
zijn als volgt: algemeen, groep 8, groep 7, groep 6, groep 5, groep 4 en lager, meisjes.
Het toernooi is bedoeld voor iedereen die ook maar een beetje kan schaken, dus ook zeker
beginners. Alle spelers vinden tegenstand op zijn/haar eigen niveau.
Het toernooi geldt tevens als eerste ronde van het Noordelijk Kampioenschap Schaken voor
basisscholen. De eerste vier scholen plaatsen zich voor de halve finale van dit kampioenschap.
De Heerdstee heeft in de afgelopen jaren de halve finale en een keer de finale bereikt. Wie weet gaat
het ons weer lukken. Hoe meer spelers van de Heerdstee meedoen, hoe groter de kans!
Het toernooi staat open voor ALLE scholieren van de Heerdstee, dus ook kinderen die niet de
schaaklessen op de Heerdstee op woensdag volgen.
Tussen de partijen door kunnen kinderen deelnemen aan een simultaan tegen sterke noordelijke
jeugdschakers of aan een snelschaakshow. Ook ouders en begeleiders van kinderen mogen hieraan
meedoen.
Het toernooi wordt georganiseerd door de schaakverenigingen De Matadoren, Groninger Combinatie
en de Paardensprong.
Opgave voor het basisscholenkampioenschap verloopt via ondergetekende en de deelnamekosten
zullen worden betaald door de school.
Vriendelijke groeten,
Anders Bay (vader van Sander gr. 7 en Marcus gr. 2).
Meer info: bay.anders@gmail.com
MR
In de afgelopen vergadering zijn verschillende onderwerpen besproken.
We bespraken de begroting 2018. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) stond ook op de agenda. In
het SOP geeft onze school aan hoe de ondersteuning en begeleiding op de school eruitziet. Mocht u
nog input of vragen hebben, schiet gerust een lid van de MR aan. Alle stukken van de MR kunt u
vinden op de website.
OR
NLdoet 10 maart
Zaterdag 10 maart is NLdoet, hiervoor hebben we de Heerdstee ook dit jaar weer aangemeld. De
bedoeling is dat de kleuterhal geschilderd wordt en dat er op het plein wat spelletjes op de tegels
geschilderd worden. Uiteraard lukt dit alleen met voldoende hulp! We hopen dan ook op een ruime
opkomst van vrijwilligers. Naast ouders zijn uiteraard ook opa's en oma's, ooms, tantes en andere
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helpende handjes van harte welkom! Het duurt van 9u tot 13u. Uiteraard zorgen wij voor koffie en
iets lekkers. Aanmelden kan via or@heerdstee.nl
Nieuw OR-lid gezocht
Petra Voogt is met ingang van 1 januari van de OR naar de MR overgestapt. Dit betekent dat de OR
wederom gekrompen is en we dus naarstig op zoek zijn naar nieuwe leden. Dus, voor wie het leuk
lijkt om betrokken te zijn bij de organisatie van allerlei leuke activiteiten op school, we horen graag
van u! Uiteraard vertellen we ook graag meer als u een beter beeld wilt van onze bezigheden. U kunt
ons mailen via or@heerdstee.nl of één van ons aanspreken.
Nieuws van de Brugfunctionaris
VOS-formulier
Wanneer u denkt voor een VOS-vergoeding (ouderbijdrage-schoolfonds)
in aanmerking te komen, dan kunt u nu een aanvraag doen bij de
gemeente Groningen.
Het aanvraagformulier kunt u vinden en downloaden op
(https://gemeente.groningen.nl/vergoeding-schoolfonds-kinderen-vosaanvragen).
U kunt deze brief ook via mij (Ria Haverkamp, brugfunctionaris) verkrijgen
en weer bij mij inleveren. Het geld is bedoeld voor de ouderbijdrage en
schoolreisgeld. Over het algemeen is de vergoeding toereikend voor het schoolreisje.
Heeft u schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar en is uw netto maandinkomen van augustus 2017
niet hoger dan € 1.031,00 voor alleenstaande ouders of € 1.473,00 voor (on)getrouwd
samenwonenden (bedragen zijn exclusief vakantiegeld)? Onder deze voorwaarden kunt u een
vergoeding bij de Gemeente Groningen aanvragen.
De vergoeding bedraagt voor het schooljaar 2017-2018:
€ 47,00 per kind voor ouders van kinderen op de basisschool
€ 81,50 per kind voor ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs
Stadjerspas
Met de gratis Stadjerspas kunnen u en uw kinderen tot 18 jaar meedoen met heel veel activiteiten,
o.a. zes keer gratis zwemmen of schaatsen, met korting sporten, naar een museum, de bioscoop, lid
worden van de bibliotheek en daarnaast zijn er nog veel meer leuke aanbiedingen.
Voor kinderen zijn er ook speciale aanbiedingen zoals gratis kledingbonnen of een bezoek aan de
kapper. Ook zijn er babypakketten te krijgen. De Stadjerspas is voor inwoners van de gemeente
Groningen met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. Zie voor aanvragen:
stadjerspas.nl. Zo nodig help ik u graag !! Zie voor activiteiten https://stadjerspas.nl/activiteiten .
Zorgverzekering GarantVerzorgd
Goed verzekerd zijn ten aanzien van ziektekosten is belangrijk.
Bij zorgverzekering GarantVerzorgd betaalt u minder premie voor de basisverzekering. Bij de
aanvullende verzekering krijgt u soms korting. U vraagt de verzekering aan bij Menzis.
Deze en andere aanbiedingen voor Groningers met een laag inkomen vindt u in het boekje: Mooi
meegenomen te vinden in de folderstandaard in de onderbouw. U kunt het boekje ook bij mij (Ria
Haverkamp) aanvragen.
Weggeefkast
We zijn blij met de weggeefkast, zo kunnen we met zijn allen zorgen voor duurzaamheid. Heeft u iets
over wat u niet meer gebruikt en wat nog mooi en bruikbaar is dan kunt u dit in de kast kwijt.
Iedereen kan uit de kast pakken wat hij/zij kan gebruiken.
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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 februari, 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 februari, 16 maart, 13 april, 18 mei, 15 juni, 13 juli
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