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Schoolreisje en kleuterdag 
Vrijdag 18 mei is het schoolreisje. Helaas heeft nog steeds niet iedereen betaald. De 
betalingstermijn van 1 april is inmiddels lang verstreken. Wanneer u niet betaald heeft wilt u 
hiervoor dan per direct zorgdragen? De betaalgegevens zijn: 
De kosten voor het schoolreisje bedragen  € 29,00 per leerling en voor de kleuterdag €15,00 
U kunt uw betaling per bank overmaken of contant betalen bij juf Jeannette. Wanneer u contant 
betaald dan graag met gepast geld. Wij hebben geen wisselgeld in school.  

Het rekeningnummer is NL 41 INGB 0004 8799 34, ten name van ASG INZ HELIOTROOP 
te Almere. Graag de naam van uw kind(eren) en groep(en) erbij! 
 

Volgend schooljaar 
Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het maken van plannen voor volgend 
schooljaar. We zijn met elkaar aan het kijken welke onderdelen we willen verstevigen. 
Daarnaast zijn we al aan het puzzelen met betrekking tot het aantal klassen. Het kan zijn dat we 
volgend schooljaar weer één klas groeien naar 12 klassen. Dit is tevens de maximale groote 
van De Heliotroop.  
 

Juf Nadja en Juf Caroline 

Afgelopen vrijdag hebben juf Nadja en juf Caroline even een kop koffie op school gedronken. 
De operatie van juf Nadja is goed verlopen en ze is nu aan het herstellen. Zoals het er nu voor 
staat is ze er na de meivakantie weer. 

Belangrijke data: 
Woensdag 3 april Voorstelling groep 3B 
Woensdag 10 april Voorstelling groep 6 
Vrijdag 12 april Tot 13.00 uur Koningsspelen groepen 1 t/m 6. Groepen 7 en 8 

begeleiden deze. Daarna zijn alle kinderen vrij 
Dinsdag 17 april en woensdag 18 april CITO toetsen groep 8 
Woensdag 17 april Paasontbijt groepen 1 t/m 5 
Donderdag 18 april Paas high tea groepen 6 t/m 8 
Vrijdag 19 april Koningsdag. Iedereen is vrij 
Maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei Meivakantie 
Donderdag 9 mei Sportdag groepen 6 t/m 8 
Vrijdag 17 mei Kleuterdag tot 14.00 uur 
Vrijdag 17 mei Schoolreisje groep 3 t/m 7 
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Met Juf Caroline gaat het ook weer iets beter. We vonden het heel fijn haar weer te zien op 
school.  
 

Kamp groep 8 
Het duurt nog even en ze kunnen bijna niet wachten. Van 26 t/m 28 juni gaat groep 8 op kamp. 
Ook hiervoor zijn nog niet alle betalingen binnen. Als uw zoon/dochter mee gaat op kamp, zou u 
dan de €65 zo spoeding mogelijk willen over maken? Het rekeningnummer is NL 41 INGB 0004 
8799 34, ten name van ASG INZ HELIOTROOP te Almere. Graag de naam van uw kind(eren) 
en groep(en) erbij!  
 

Sportdag 
De koningsspelen/sportdag op vrijdag 12 april wordt net als vorig jaar een heel sportieve dag. 
Meester Ernst-Jaap zoekt nog ouders die kunnen helpen. Heeft u een bepaalde sport die leuk is 

om toe te voegen?  Wilt u dan voor 31 maart a.s. naar vakleerkracht@heliotroop.asg.nl. een mailtje 
sturen? Zonder de hulp van ouders kunnen wij de sportdag niet zo leuk maken.  
Deze dag zijn de kinderen om 13.00 uur vrij. Ze lunchen dus thuis.  
 
 

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.  

 
Voorstellingen 
Wat een mooie voorstellingen hebben we de afgelopen tijd gezien. Groep 7a, 7b, 4, 3a en 3b 
hebben hun toneel talenten op het podium getoond. We hebben genoten van de vele zang en 
dans talenten die we op school hebben. Bij bijna alle voorstellingen zat de zaal vol met ouders. 
Ontzettend leuk dat jullie in zo ’n grote getalen zijn komen kijken. Dit geeft voor de leerlingen 
een extra dimensie.  Volgende week is groep 6 nog aan de beurt. Tot dan.  
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