1 november 2019 (3 blz.)
Inhoud: kinderen van de Heerdstee, jaarplanning, plein, vrijwilliger Willy, nieuws van de
brugfunctionarissen, gevonden voorwerpen, koffieochtenden.
Kinderen van de Heerdstee

Kinderen lopen tijdens de Kinderboekenweek 2019 de sponsorloop. Met de opbrengst van het geld
gaan we nieuwe boeken voor de kinderen kopen. Renee(ouder) staat er vanuit de
bibliotheekcommissie mooi op. Het bij elkaar gelopen bedrag wordt later bekendgemaakt. Er komen
nog steeds sponsorgelden binnen.
De afsluiting van de Kinderboekenweek eindigt altijd met de
uitreiking van de Gouden Griffels en Penselen.
Tevens is er dan ook de voorleeswedstrijd. Kinderen uit groep 6
(Kadiatou), groep 7 (Guus) en groep 8 (Maria) lezen voor uit een
door henzelf gekozen verhaal. Zij hebben prachtig voorgelezen!
Voor groep 6 is dit het oefenjaar, alleen kinderen uit de groepen
7 en 8 kunnen zich plaatsen voor de competitie tussen andere
scholen. Maria zal onze school vertegenwoordigen.

Samenwerken bij het maken van
een animatiefilm over reizen (thema
Kinderboekenweek) waarbij eerst heel veel opeenvolgende foto’s
gemaakt moesten worden. Op de trap staan om goed te beoordelen of
alles er goed uitziet hoort daarbij. Een prachtige daltonopdracht waar
kinderen van genoten hebben.
Kinderen van groep 8 spuiten tags op de
fietspaden. Mooie manier van burgerschapsvorming.
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Jaarplanning
De planning van vakanties, margedagen, avondbijeenkomsten en kijkochtenden heeft u ontvangen
en 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
 Zaterdag 2 november: Plantsoenloop
 Donderdag 14 november: margedag i.v.m. scholing team
Plein
In de herfstvakantie is het betonnen voetbalveldje verwijderd en opnieuw betegeld. Het ligt in de
planning dat in week 47 of 48 (laatste 2 weken van november) de voetbalkooi wordt geplaatst.
Tevens zal de huidige basket verwijderd worden. Er komt een nieuwe basket op een andere plek voor
in de plaats, zodat er in het voorjaar voldoende vrije ruimte is voor de letter-, cijfer- en
spelbetegeling.

Vrijwilliger Willie Klein Nijenhuis
Mijn naam is Willie Klein Nijenhuis. Ik ben sinds een jaar met pensioen. Het leek
me leuk om vrijwilligerswerk te doen op een basisschool en daarom kom ik op
dinsdagochtend op school om sommige kinderen te helpen met de taallessen.
Ik werk met kinderen waarvan de moedertaal geen Nederlands is. Hoewel ik
nooit eerder met kinderen van de basisschool heb gewerkt, heb ik wel veel
ervaring met het lesgeven aan anderstaligen. Ik heb ruim dertig jaar les
gegeven aan volwassen anderstaligen. Daarnaast gaf ik Nederlands op het vavo.
Het vavo is een school met alleen examenklassen voor het vmbo-tl, de havo en
voor het vwo. Ik vind het nu heel leuk om met kinderen van de Heerdstee te werken. Ik ben er iedere
dinsdag.
Nieuws van de brugfunctionarissen
Taalcursus Samen Leren
Op een ongedwongen en gezellige manier leer je
tijdens een gratis cursus hoe je de taalontwikkeling van
je kind kunt stimuleren. Met een klein clubje ouders
zijn we op dinsdag 29 oktober jl. gestart. De cursus
bestaat uit 10 bijeenkomsten van 08:30 - 10:00 uur. Er
is nog plaats voor meer ouders. Kom er gerust bij op de dinsdagochtend in het
derde kleuterlokaal. U bent van harte welkom.
Stadjerspas
Let op de leuke acties in de nieuwsbrief die vaak gratis of voor weinig geld te beleven zijn. Denk
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hierbij aan: voetbalwedstrijden, jeugdtheater, tentoonstellingen, enz. Wanneer u geen pas hebt kunt
u die nog aanvragen bij de Gemeente Groningen. Het is zeker de moeite waard.
VOS
REMINDER: denkt u eraan om het VOS-formulier zo spoedig mogelijk bij ons in te leveren? Wij willen
graag met u kennismaken en bespreken of we meer voor u kunnen betekenen.
Wanneer u op een andere manier van een laag inkomen moet rondkomen kan er in januari 2020
weer een nieuw formulier gedownload worden en een aanvraag gedaan worden. Wij houden u op de
hoogte.
Humanitas
Humantas biedt veel projecten aan, zoals: Steunpunt Mantelzorg, opvang voor jongeren die zorgen
voor een ziek familielid, maatjescontact, opstap, logeerhuis voor het herstellen na een opname of
ziekte, helpende hand bij praktische klusjes, boodschappen, vervoer ziekenhuis, gezamenlijk een
hobby delen, studiemaatje, vriendschapskring, hulp bij opvoeden en opgroeien, voorlezen, samen
lezen, kindervakantieweken, Sinterklaasactie, hulp bij thuisadministratie, taalondersteuning,
maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen, steun bij rouw, enz. Of misschien wilt u zelf
vrijwilliger worden. Zie voor dit alles mip.groningen@humanitas.nl of www.humanitas.nl/groningen ;
tel; 050-3126000.
Sport/Zwemmen
U kunt sport en zwemles aanvragen voor uw kind. Kom gerust langs, wij helpen u er graag mee. U
kunt zelf contact opnemen met Stichting Leergeld of met ons. Wij regelen de aanvraag via
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook kan uw kind kiezen voor muziek of zangles, dit kan ook via
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wij helpen u graag.
Instrumenten
Wist u dat u via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een jaar lang een instrument kunt lenen voor
muzieklessen? Bijna alles is mogelijk. Passend binnen het budget van € 450,-. Info bij de
brugfunctionarissen.
Mocht u vragen hebben, u kunt ons mailen: r.haverkamp@vcog.nl of a.debruin@vcog.nl
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: 12 november.

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 wilt komen
met de directeur, komt u dit dan vooral melden.
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