29 november 2019 ( 3 blz.)
Inhoud: kinderen van de Heerdstee, op tijd beginnen, jaarplanning, sponsorloop, kerstpakkettenactie
Beijum, project UMCG, scholing team, MR, nieuws van de brugfunctionarissen.
Kinderen van de Heerdstee
Groep 8 is een dag naar scholen voor het Voortgezet
Onderwijs geweest, CSG Wessel Gansfort en
CSG Kluiverboom.
Het doel hiervan is dat de leerlingen tijdens de open dagen
van de verschillende scholen gerichter kunnen kijken welke
school het beste bij hen past.

Het heeft even geduurd, maar het eerste deel van het plein is gereed. De leerlingenraad heeft 2 jaar
geleden ingezet op een echte voetbalkooi en basket op het plein en kijk waartoe dit heeft geleid!
Op tijd beginnen
Naar binnen

In de klas

Belangrijk voor de rust van de kinderen
en om echt om 08.30 uur te kunnen
starten is dat de kinderen om 08.20 uur
naar binnen kunnen en om 08.25 uur in
de klas zitten. Zo kunnen de lessen stipt
om 08.30 uur beginnen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kinderen op
tijd op school zijn waardoor zij in alle
rust aan de schooldag kunnen beginnen? Mocht u meerdere kinderen op school hebben wilt u er dan
voor zorgen dat u uw tijd zo verdeelt dat zij allen voor 8.30 uur in de klas zijn. Zowel voor het kind dat
te laat komt is het vervelend om de klas dan binnen te komen, als ook voor de groep en de leerkracht
die al aan de les zijn begonnen. Hoe meer rust er voor 8.30 uur al is hoe prettiger dit is voor de
kinderen. Mocht u als ouders/verzorgers iets met elkaar willen bespreken dan willen wij u vragen dit
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buiten te doen. Indien uw kind vanwege een geldige reden later is dan kunt u uw kind wel naar de
klas brengen, maar u kunt dan niet meer mee naar binnen in de klas.
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
• Donderdag 5 december: sinterklaasviering, kinderen groepen 1 t/m 3 om 12.00 uur vrij
• Donderdag 19 december: kerstviering
• Vrijdag 20 december: alle kinderen om 12.00 uur vrij
• Maandag 23 december t/m zondag 5 januari: kerstvakantie
Sponsorloop
We zijn flink onder de indruk van het enorme bedrag dat door onze
kinderen is opgehaald. Er is maar liefst € 1637,15 binnengekomen!!!
Eind januari willen we voor dit geld zoveel mogelijk boeken gaan
kopen. Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor de inzet en
financiële steun.
Lustrum kerstpakkettenactie Beijum 2019
Voor het 5de jaar wordt er vanuit Beijum een actie opgezet om kerstpakketten te maken. Zie ook:
https://beijumnieuws.blogspot.com/2019/11/kerstpakkettenactie-2019-gaat-zaterdag.html
Op school gaan we ook inzamelen. De dozen hiervoor staan bij de hoofdingang (bij kantoor Rika en
José). U kunt zowel eetbare producten aanleveren (houdbaarheidsdatum t/m februari 2020) als ook
verzorgingsproducten (tandpasta, afwasmiddel, douchegel, tandenborstels, enz.). De inzameling start
op maandag 2 december.
Oproep vanuit UMCG: kinderen die toneelspelen leuk vinden
In de opleiding Geneeskunde is het belangrijk dat artsen in opleiding gesprekken leren voeren met
kinderen. Daarom heeft het UMCG een samenwerking met de theaterafdeling van Vrijdag waar
kinderen naartoe kunnen om deze rollen te oefenen.
Op zaterdag 11 januari 2020 van 10.30 – 13.00 uur is er een gezamenlijke opstartrepetitie waarin de
de rollen voorbereid/verdiept worden en waarin gesprekken en feedback geven geoefend worden.
Natuurlijk is er dan ook uitgebreid ruimte om allemaal vragen te stellen. Vervolgens zullen er
(verspreid over het jaar) op vier donderdagmiddagen en twee woensdagmiddagen tussen 15.30 –
18.00 uur de rollenspelen plaatsvinden in het UMCG. Lijkt het je leuk om aan dit project mee te
doen? Dit kan! Stuur dan vóór de kerstvakantie een e-mail naar: aike.vogelzang@bijvrijdag.nl
Deelname is gratis.
Scholing team
Tijdens de margedag van 14 november hebben wij een teamscholing
gehad over hoe we kinderen nog beter kunnen ondersteunen in het
leren leren. Het was een boeiende en leerzame dag.
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We hebben dit jaar alweer twee MR-vergaderingen gehad, de laatste was op 18 november waarin we
voor het eerst met alle nieuwe leden bij elkaar waren. Een van de agendapunten was de buitenkant
van de school. Hoewel de Heerdstee vanbinnen een leuke, gezellige uitstraling heeft, is de buitenkant
inmiddels een beetje verouderd. Gelukkig is er begonnen met de aanpak van het schoolplein, maar
er moet nog meer gebeuren om de school er wat aantrekkelijker uit te laten zien. Heb je hiervoor
ideeën? Laat het ons dan weten! Een ander onderwerp van gesprek was de Kanjermethode. Na een
jaar met de Kanjermethode te hebben gewerkt, is het goed om te horen dat de kinderen al goed
weten hoe deze methode werkt en dat de methode werkt in het goed leren omgaan met elkaar. Het
complete verslag van de vergadering kun je vinden op de website van de school. Heb je een vraag of
een goed idee voor het beleid van de school, laat het ons dan weten! Onze volgende vergadering is
op 4 februari 2020.

Nieuws van de brugfunctionarissen
VOS-geld
We missen nog enkele VOS-formulieren, wilt u deze zo
spoedig mogelijk inleveren bij één van ons? Graag vóór
maandag 9 december. Daarna worden de brieven
ingeleverd bij de Gemeente Groningen.
Cadeaukast
Inmiddels is de cadeaukast ingericht. Zoals u al hebt
kunnen lezen, kunt u elke morgen/middag iets uit de cadeaukast halen voor uw
kinderen. Ook het brengen van zo goed als nieuwe spullen is mogelijk. Daarmee kunt u wellicht een
ander kind heel blij maken. U kunt deze spullen aan Rika geven, zij zal het dan in de kast plaatsen. De
kast is open van 8.30 - 9.00 uur en van 13.30 - 14.00 uur. De cadeautjes kunnen op school ingepakt
worden. Rika beschikt over cadeaupapier en zij zoekt met u een rustig plekje in de school om de
cadeautjes in te pakken.
Taalcursus
We zijn gestart met een groepje enthousiaste ouders. Er is nog ruimte om aan te sluiten, dus mocht u
nog twijfelen, kom gerust langs op dinsdagochtend van 8.30 - 10.00 uur. U bent van harte welkom.
Stadjerspas
Vergeet u niet van de leuke aanbiedingen van de Stadjerspas gebruik te maken. Mocht u nog geen
pas hebben dan helpen wij u graag met het aanvragen van een pas.
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