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U kunt Juf Linda weer in school tegenkomen. Zij is deze week rustig aan begonnen in 
school. We zijn erg blij dat het een stuk beter met haar gaat.  

 
Paasontbijt 
Afgelopen woensdag was het paasontbijt en paasfeest. Het was even spannend of het buiten 
droog zou blijven maar gelukkig heeft het weer geen roet in de paaseieren gegooid. Veel kinderen 
kwamen in pyjama naar school. Na een heerlijk ontbijt, wat door de ouderraad ook dit jaar weer 
perfect geregeld was, gingen de kinderen paasactiviteiten doen. Van knutselen tot eieren zoeken. 
De paashaas huppelde vrolijk tussen de activiteiten door. Wij willen de ouderraad hartelijk 
bedanken voor hun hulp tijdens deze zeer leuke dag. 

 
CITO toets groep 8 
Dinsdag 17 april start de CITO toets voor de kinderen in groep 8. Voor de kinderen is dit altijd een 
spannende toets en daarom willen wij u vragen hier rekening mee te houden in school. Voor de 
kinderen is het erg fijn als zij zo min mogelijk gestoord worden door de bel. Dus kom op tijd op 
school, probeer afspraken bij de dokter e.d. zoveel mogelijk op andere dagen te plannen.  
 

Sportdag 
De sportdag op vrijdag 20 april wordt net als vorig jaar een heel sportieve dag. Veel ouders 
hebben zich opgegeven om te helpen. Fijn dat u dat wilt doen. 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. Alle kinderen starten gewoon 
om 8.30 uur op school. Denkt u aan makkelijke kleren en schoenen? 

Belangrijke data: 
 
Maandag 2 april 2e paasdag. Iedereen is vrij 
Woensdag 4 april Voorstelling groep 6B 
Woensdag 11 april Voorstelling groep 7 
Dinsdag 17 april t/m donderdag 18 april CITO toetsen groep 8 
Vrijdag 20 april Sportdag. Tot 13.00 uur daarna zijn de kinderen vrij 
Vrijdag 27 april Koningsdag. Iedereen is vrij 
Maandag 30 april tot en met vrijdag 11 mei Meivakantie 
Vrijdag 18 mei Schoolreisje groepen 1 tot en met 7 
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Schoolreisje 18 mei  
Voor een aantal kinderen is het schoolreisgeld al betaald. Hierbij nog even de 

betaalgegevens. Zorgt u ervoor dat u voor 1 april het geld overgemaakt 

heeft?  
De kosten voor deze dag bedragen  € 28,50 per leerling incl. lunch. 
U kunt uw betaling per bank overmaken of contant betalen bij Yvonne. 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 
Wij hebben het u al vaker gezegd: het gaat goed met De Heliotroop. Dit schooljaar 
zijn we gestart met 9 groepen. We krijgen veel nieuwe inschrijvingen waardoor in 
januari van dit jaar een 3e kleutergroep gestart kon worden. Nu hebben we 10 
groepen. De groei gaat inmiddels gestaag door. Voor volgend schooljaar mogen wij nog een 
extra groep starten. We hebben goed bekeken wat voor de school en de kinderen het beste is. 
We gaan een extra groep 3 starten, dan hebben we dus 11 groepen in school.  
Voor de groep 1/2, groep 3 en groep 7 kunnen ouders hun kinderen nog aanmelden. Voor de 
groep 4, groep 5, groep 6 en groep 8 werken wij nu met een wachtperiode voor tussentijds 
overstappen. De groepen zijn bijna vol en wij moeten altijd kinderen die verhuizen naar de 
kruidenwijk een plek kunnen bieden. En natuurlijk willen wij de kinderen die nu op school zitten 
het onderwijs aan kunnen blijven bieden zoals u van ons gewend bent.   
De indeling van de groepen en welke leerkracht daarbij hoort die is nog niet bekend. Deze 
informatie geven wij door zodra wij het plaatje compleet hebben. 
 

Schoolfoto’s 

Vergeet u niet de schoolfoto’s van uw kind(eren) te bekijken? Ze zijn erg leuk geworden. 
 
 
 

Wij wensen iedereen hele fijne paasdagen en tot dinsdag!! 

 


