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Bijlagen: Jaarplanning 2018-2019 
Startbrief en routes avondvierdaagse 

 

 

Weet u het nog? 

We komen op tijd op school. We parkeren de auto tijdens het halen en brengen van de kinderen 
NIET op de stoep. 
Fietsen, steppen, skeelers etc. mogen niet in school. Er staat een gevonden voorwerpenbak bij de 
hoofdingang, kijkt u daar af en toe in wanneer uw kind iets kwijt is? Sieraden, sleutels e.d. kunt u 
misschien terugvinden bij Yvonne van de administratie. Wanneer kind(eren) buiten schooltijden op 
het schoolplein spelen is het niet de bedoeling dat de kinderen bij school aanbellen om te mogen 
plassen, water te drinken etc.  

 
Inspectie 
Donderdag 7 juni komt de inspectie op school. Er wordt o.a. gekeken of wij als school de kwaliteit 
hebben om de kinderen goed onderwijs te geven, goede zorg kunnen verlenen en of de veiligheid 
van de kinderen gewaarborgd wordt. Er zijn klassenbezoeken, de inspecteurs praten met ouders, 
leerlingen en leerkrachten om een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen. Voor de kinderen is 
er deze dag niets anders. Het lesprogramma is gewoon hetzelfde als altijd.  
 

CITO toetsen 
Maandag 11 juni starten de laatste CITO toetsen van dit schooljaar. Het is belangrijk dat de 
kinderen de toetsen in alle rust kunnen maken. Wanneer kinderen te laat op school komen, of later 
door een afspraak is dit storend voor de rest van de klas. Wilt u hier alstublieft rekening mee 
houden?  
 

Belangrijke data: 
 
Maandag 4 juni  Start avondvierdaagse 
Donderdag 7 juni Inspectie in school 
Maandag 11 juni tot en met vrijdag 22 juni CITO toetsen groepen 1 t/m 7 
Vrijdag 15 juni  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
Maandag 25 juni Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
Vrijdag 29 juni Rapport mee naar huis 
Maandag 2 juli – vrijdag 6 juli Rapportgesprekken 
Woensdag 4 juli tot en met vrijdag 6 juli Kamp groep 8 
Woensdag 11 juli Juffendag 
Vrijdag 13 juli Bedank middag hulpouders 14.30 uur 
Maandag 16 juli  Wenuurtje in de nieuwe groep 
Dinsdag 17 juli Musical groep 8 
Vrijdag 20 juli tot en met zondag 31 augustus Zomervakantie 
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Jaarplanning 
Bijgaand ontvangt u de jaarplanning voor volgend schooljaar. De planning komt ook op de 
website te staan zodat u altijd kunt zien of er bijzonder heden zijn. 
 

Groepsindeling volgend schooljaar 

Afgelopen jaar zijn wij gestart met een 10e groep. De 3e kleutergroep. Volgend schooljaar 
starten wij met 11 groepen. Er komen twee groepen 3. Welke juf er voor de groep komt te staan 
is nog niet bekend. We zijn hier druk mee bezig maar het plaatje is nog niet helemaal rond.  
 
 De groepen: 
Groep 1/2A  Groep 5 
Groep 1/2B  Groep 6 
Groep 1/2C  Groep 7A 
Groep 3A  Groep 7B 
Groep 3B  Groep 8 
Groep 4 
 
Door de groei van de school gaan volgend schooljaar beide ingangen gebruikt worden voor het 
brengen en halen van de kinderen. Op andere tijden kunt u nog steeds alleen gebruik maken 
van de hoofdingang.  
 

Juffendag 11 juli 
Alle juffen vieren op 11 juli hun verjaardag. Dit wordt weer een gezellige ochtend vol leuke 
activiteiten. Kinderen mogen verkleed komen maar dit hoeft niet. Het gaat om de gezelligheid! 
 

Extra schoonmaak toiletten 
De moeder van Lisa Velthuis is deze week begonnen met het extra schoonmaken van de 
kleutertoiletten. Na de oproep voor extra hulp in de vorige Helioscoop heeft verder niemand zich 
nog aangemeld. Wilt u toch nog helpen, dan kunt u zich uiteraard nog opgeven bij de 
administratie of bij de moeder van Lisa Velthuis uit groep 1/2A. Wij zorgen natuurlijk voor de 
materialen. administratie@heliotroop.asg.nl 

 
Zelf voor de klas? 
Misschien is het wel eens door je hoofd geschoten of heb je er ook wel eens serieus over 
nagedacht. Als je aan de slag wilt in het basisonderwijs maar nog niet het juiste diploma hebt, 
lees dan snel verder. De Almeerse Scholen Groep biedt de unieke mogelijkheid om in 14 
maanden een pabo-diploma te halen. Dit noemen we de Talentroute. Deze Talentroute is 
speciaal ontwikkeld door en voor onze scholengroep. Samen zorgen we ervoor, dat je na het 
behalen van je diploma voor de klas kunt bij één van onze 40 basisscholen in Almere. Je hebt 
meteen een baan. De opleiding wordt door ASG betaald. Jij gaat 2 dagen naar school en loopt 
3 dagen stage (tegen een passende vergoeding). 
Niet iedereen kan mee doen in Talentroute. Als je beschikt over minimaal een hbo-opleiding en 
door de stevige selectie komt, dan maak je kans op een plek in de Talentroute. En heb je 
straks een baan bij de grootste werkgever van Flevoland, waar je continu aan je eigen talent 
én het talent van jouw leerlingen kunt blijven werken. 

Meer weten over de Talentroute? Kijk op www.werkenbijasg.nl bij Hoe word ik leerkracht? of 
neem contact op via werkenbijasg@asg.nl of 036 – 540 63 63 
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