27 september 2019 (4 blz.)
Inhoud: aanmelden Klasbord, kinderen op De Heerdstee, jaarplanning, (geen) OR, MR,
sponsorloop, verkeersborden gemaakt door kinderen, schaken, brugfunctionarissen, gevonden
voorwerpen, koffieochtenden.
Aanmelden Klasbord
Vorig schooljaar zijn wij gestart met de Klasbordapp. Een leuke en toegankelijke app
waarin alle informatie m.b.t. de groep van uw kind(-eren) wordt gecommuniceerd. Op
groepsniveau is Klasbord het basismedium waarop informatie wordt gedeeld en daarom is
het belangrijk dat alle ouders zijn aangemeld zodat zij geen belangrijke berichten missen.
Een aantal ouders/verzorgers is nog niet aangemeld, wilt u dit met spoed doen zodat u de
informatie tijdig krijgt?
Kinderen van de Heerdstee
Het schooljaar is 5 weken oud en in alle groepen is naast alle vakken veel aandacht voor
groepsvorming en het bespreken van de klassen- en schoolregels, om ervoor te zorgen dat het voor
iedereen prettig is op school.
Er wordt hard gewerkt en in de verschillende klassen zijn al werken van kinderen te bewonderen,
verschijnen nieuw geleerde woorden op de muren en wordt zichtbaar dat we alweer een paar weken
bezig zijn.
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
• Woensdag 2 oktober: start Kinderboekenweek ‘Reis mee’
• Woensdag 16 oktober: kleuters 12.00 uur vrij i.v.m. scholing leerkrachten
• Vrijdag 18 oktober: margedag voor alle scholen van de VCOG i.v.m. scholing
• Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober: herfstvakantie
OR
Door verschillende omstandigheden zijn er onvoldoende ouders voor de OR en heeft onze school
geen OR meer.
Dit betekent dat er geen aansturing is vanuit een OR voor activiteiten als Sinterklaas en Kerst. Er is al
aan u gevraagd of u mee wilt helpen bij Sinterklaas en Kerst en een aantal ouders/verzorgers hebben
zich hiervoor aangemeld. Het idee is om de twee ouders die in de OR zaten en de ouders/verzorgers
die zich hebben aangemeld voor genoemde activiteiten samen te laten komen om in ieder geval
Sinterklaas en Kerst doorgang te laten vinden en tevens te brainstormen hoe nu verder. De
brugfunctionarissen Ria Haverkamp en Anita de Bruin initiëren dit.
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MR
Beste ouders,
Na een aantal wisselingen zijn we blij dat we dit jaar met een volledig bezette MR het jaar kunnen
starten. We hebben 3 nieuwe leden: leerkracht Jansje Hofstra, en twee ouders, Richard Vos en Anika
Testini.
Zoals de naam al zegt, medezeggenschapsraad, denken we als MR mee met de directeur en het team
van leerkrachten over allerlei dingen die op school spelen, zoals het beleid, de formatie, inzet van
leerkrachten, hoe gaan we met elkaar om op school. We komen 6 keer per jaar bij elkaar. Van elke
vergadering wordt een verslag gemaakt. Dat kun je lezen op de website en op school. Daar hangen
uitgeprinte verslagen op de prikborden. Heb je een vraag of een goed idee voor school, neem dan
contact met ons op!
MR leden:
Leerkrachten: Anne Dalmolen (schakelklas), Annette van der Wal (groep 2), Jansje Hofstra (groep 3)
Ouders: Anja de Vries (kinderen in groep 6 en 8), Richard Vos ( kinderen in groep 4 en 7) en Anika
Testini (kinderen in groep 3 en 7)
Sponsorloop
Op woensdagmiddag 9 oktober wordt er een sponsorloop
georganiseerd voor alle kinderen van De Heerdstee.
Hiervoor krijgen de kinderen op vrijdag 27 september een
sponsorlijst mee naar huis. Van de opbrengst kopen we
mooie boeken voor in de klassen.
Verkeersborden gemaakt door de kinderen in Beijum
Wellicht heeft u de twee verkeersborden op het gras bij de voetbalkooi aan de Bentismaheerd en op
het gras bij de ingang voor de kleuters gezien. Het zijn borden die kinderen in het kader van de
wijkvernieuwing hebben gemaakt. De borden geven aan dat er in de parkeervakken geparkeerd moet
worden om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Alle scholen in de wijk zijn voorzien van dergelijke
borden die gemaakt zijn door kinderen.
Schaken op De Heerdstee
Wil je kind (beter) leren schaken? Dat kan: op de woensdagmiddag op de
Heerdstee. De schaaklessen beginnen op woensdag 2 oktober. In de maand
oktober zitten we in het lokaal van groep 4a. Er wordt geschaakt tussen
14.15 - 15.00 uur.
De lessen staan open voor alle leerlingen, ongeacht voorkennis en
speelsterkte. De nadruk ligt op het spelen en uitleg van mijn kant. We spelen
soms ook verschillende varianten van schaken, bv. pepernotenschaken (in
november/december uiteraard).
De vergoeding bedraagt 1 euro per kind per les (de deelnemers betalen alleen als ze aanwezig zijn).
Basisscholenkampioenschap
Het grote schoolschaaktoernooi is zoals altijd het Basisscholenkampioenschap voor de stad
Groningen. Informatie hierover volgt, maar datum en plaats liggen nu al vast: 8 februari 2020, in Het
Dok in Lewenborg.
Met vriendelijke groeten, Anders Bay (vader van Marcus, groep 4)
bay.anders@gmail.com of mobiel: 0612915403
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Nieuws van de brugfunctionarissen
Kinderburgemeester
De kinderen uit de groepen 6 en 7 zijn gevraagd om na
te denken of zij de nieuwe (loco)kinderburgemeester
zouden willen worden. Zij kunnen zich hiervoor
aanmelden d.m.v. een formulier dat in de klas te
verkrijgen is. Zie hiervoor:
https://gemeente.groningen.nl/kinderburgemeester
Klassenfeest
Sommige kinderen krijgen nooit een uitnodiging voor een
verjaardagsfeestje. Dat kan erg pijnlijk zijn. Daarom is het
project ‘Klassenfeestjes’ bedacht.
Het overkoepelende doel van het project is om ouders,
kinderen en leerkrachten bewust te maken van het feit
dat IEDEREEN iets kan doen tegen Sociale Uitsluiting van kinderen.
Klassenfeestjes nu gratis in het Trefpunt Beijum
In Groningen zijn er inmiddels twaalf locaties waarvan gratis gebruikgemaakt kan worden bij het
organiseren van een feestje voor de hele klas. Het Trefpunt in Beijum heeft zich hier nu ook bij
aangesloten! Wil je een klassenfeestje organiseren in het Trefpunt? Het gaat als volgt: Het feest
wordt gezamenlijk door een groepje ouders georganiseerd en de hele klas
wordt uitgenodigd. Het Trefpunt wordt besproken, de boodschappen
gezamenlijk ingekocht. Er is bij de brugfunctionarissen een draaiboek te
verkrijgen hoe de middag/avond er verder uit kan gaan zien. Het
programma is kant-en-klaar met tips voor spelletjes, uitnodigingen en ideeën voor de organisatie en
uitvoering van het klassenfeest. Natuurlijk kan het programma ook naar eigen wens ingevuld
worden. Wij wensen alle kinderen een fijn klassenfeest toe!!
Zie www.klassenfeestjes.nl voor een recent filmpje van RTV Noord.
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Ouders, denkt u eraan om tijdig een nieuwe aanvraag in te dienen of de sport op te zeggen als uw
kind wil stoppen? Anders bestaat de kans dat u de sport moet doorbetalen. Alle
voetbaltoekenningen lopen tot 1-7, er moeten dus nieuwe aanvragen gedaan worden. Dit kan in juli,
augustus en september, de aanvragen in deze maanden krijgen de startdatum van 1-7. Na
toekenning moeten ouders zelf hun kind officieel aanmelden/inschrijven bij de club en ook afmelden
wanneer ze stoppen. Let op de regels van de vereniging, meestal geldt er een opzegtermijn en soms
ben je verplicht het hele seizoen door te betalen als je niet op tijd hebt opgezegd.
VOS (Vergoeding schoolfonds kinderen)
REMINDER: Denkt u eraan om het VOSformulier zo spoedig mogelijk bij ons in te leveren? Wij willen
graag met u kennis maken en bespreken of we meer voor u kunnen betekenen.
Wanneer u op een andere manier van een laag inkomen moet rondkomen dan kan er in januari 2020
weer een nieuw formulier gedownload worden en een aanvraag gedaan worden. Wij houden u op de
hoogte.
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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.
Volgend moment: 8 oktober.

Koffieochtenden
De koffieochtenden zijn dit schooljaar niet meer gepland omdat er (vrijwel) niemand meer kwam.
Mocht u een leuk idee hebben voor een gezamenlijk oudermoment waarbij u in gesprek kunt met de
directeur, komt u dit dan vooral melden.
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