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Extra bijlagen: Brief Wintermarkt 

     Brief betreffende mogelijke staking op 12 december 
     Brief van de kerstcommissie 
 

 

Sinterklaasfeest 
De school is prachtig versierd dankzij de hulp van veel ouders.  
5 December is het dan eindelijk weer zover! Sinterklaas komt naar De Heliotroop. 
We beginnen allemaal gewoon in de klas. De kinderen mogen hun jas aanhouden 
in de klas want daarna gaan alle kinderen naar buiten om te kijken of Sinterklaas 
écht wel komt. Wij vinden het leuk als ouders ook  buiten blijven kijken. Wilt u dan 
wel achter de kinderen gaan staan?  
We hebben deze dag een continurooster. Alle kinderen zijn dan om 13.00 uur vrij.   
 

Ouderbijdrage 
De ouderraad is erg druk met de decembermaand. Sinterklaas- en kerstfeest, het kost allemaal 
enorm veel geld. Daarom willen wij u nogmaals vragen om de ouderbijdrage te voldoen. 
Gelukkig hebben een aantal ouders al betaald, onze dan daarvoor. 
Het bedrag voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op € 25,- voor het 1e kind, € 20,- voor 
het 2e kind, € 15,- voor het 3e kind. Onder vermelding van de naam van de leerlingen en de 
groep, kunt u het bedrag overmaken op: 
 
NL03INGB0003445309 t.n.v. Ouderraad De Heliotroop. 
 
U kunt ook contant betalen bij juf Anneke of juf Yvonne.  Wel graag gepast geld meenemen 
want wij hebben geen wisselgeld in school. Zonder uw bijdrage kunnen zij de feesten niet 
organiseren! 
 

Versieravond kerst 
Woensdag 6 december gaan we de school versieren voor de kerst. U komt toch ook? Met 
z’n allen kunnen wij er weer een sfeervolle kerstschool van maken. We starten om 19.00 uur 
en stoppen om 20.30 uur. De koffie en thee staat klaar voor u.  
 

  

Belangrijke data: 
Dinsdag 5 december Sinterklaasfeest. Continurooster tot 13.00 uur 
Woensdag 6 december Versieravond kerst van 19.00 uur tot 20.30 uur 
Woensdag 13 december Wintermarkt van 12.00 uur – 14.00 uur 
Woensdag 20 december Kerstdiner  
Vrijdag 22 december t/m maandag 8 januari Kerst vakantie  
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Afwezigheid van uw kind melden 

Wanneer uw kind ziek is of naar de tandarts of dokter moet kan u dit aan de leerkracht melden 
of per mail melden op administratie@heliotroop.asg.nl. Gelieve geen mail naar de leerkracht 
van uw kind te sturen omdat zij niet altijd tijd hebben om dit te lezen. Uiteraard kunt u ook ’s 
ochtend naar school bellen. 
 

Vervanging juf Nikky 
Juf Nikky gaat na de kerstvakantie met zwangerschaps- en ouderschapsverlof tot aan het eind 
van het schooljaar. Juf Nadja gaat haar vervangen voor de groepen 6A en 7. De kinderen 
kennen juf Nadja al. Zij is regelmatig in de groep. Juf Suus zal 5 dagen voor groep 6B staan. 
 

Wintermarkt 
Afgelopen week is een brief betreffende de wintermarkt verstuurd. Dit is niet helemaal goed 
gegaan, onze verontschuldigingen daarvoor. Als bijlage hebben wij de juiste versie met de juiste 
tijden toegevoegd.  
 

Mogelijke staking onderwijs 
Bijgaand treft u een brief van het Bestuur van de ASG aan i.v.m. de mogelijke staking op 12 
december a.s.  
 

Kerst 
Ook voor het aankomende kerstfeest zijn wij alweer met de voorbereidingen begonnen. 
Bijgaand treft u van de kerstcommissie een brief met belangrijke informatie voor u als ouder. 
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