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Bijlagen: poster activiteiten Talent In Opleiding 
  Informatie GGD opvoeden en zo 
  Meivakantie Droomspeelbus 

 

Schoolreisje 
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 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! 
 
Sportdag 
De sportdag was mede dankzij het prachtige weer een succes. Meester Ernst-Jaap had alle 
activiteiten voor de kinderen wederom fantastisch georganiseerd. Alle kinderen kwamen in het gele 
Heliotroopshirt of in oranje kleding naar school. Ontzettend leuk om te zien. De ouderraad had de 
koffie-/thee, eten en drinken voor de kinderen weer fantastisch geregeld. Bedankt!! De foto’s kunt u 
bekijken op onze facebookpagina. 

 
Toiletten 
Een ouder van school heeft zich bij ons gemeld met de vraag of de toiletten door ouders extra 
schoongemaakt kunnen worden. Wij vinden dit een heel goed initiatief en zijn dankbaar dat 
ouders hierover meedenken. U begrijpt dat de 13 toiletten die wij in school hebben voor 1 ouder 
een beetje veel is en we zijn daarom op zoek naar ouders/verzorgers die daar ook bij zouden 
willen helpen.  
Het gaat om de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 – 12.00 uur. U hoeft 
uiteraard niet 4 dagen maar het mag natuurlijk wel. Wilt u ook helpen, dan kunt u zich 
aanmelden bij Yvonne van de administratie. administratie@heliotroop.asg.nl  Wilt u dan uw 
naam en telefoonnummer, naam en groep van uw kind en de dag(en) dat u wilt helpen in de 
mail vermelden? Er zal een rooster gemaakt worden zodat u weet welke dag(en) u ingeroosterd 
bent. Bedankt alvast. 

  

Belangrijke data: 
Vrijdag 27 april tot en met 11 mei Mei vakantie 
Vrijdag 18 mei Schoolreisje groepen 1 t/m 7 
Maandag 21 mei 2e Pinksterdag alle kinderen vrij 
Woensdag 30 mei Meekijkles  
 Groepen 1 t/m 4 van   8.30 – 9.00 uur 
 Groepen 5 t/m 8 van 11.30 – 12.00 uur 
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Helioplus 

We hebben op de Heliotroop sinds kort een plusklas. Deze klas is voor kinderen uit de groepen 
4 t/m 6 die goed kunnen leren over de gehele linie en extra uitdaging nodig hebben. 
In de plusklas hebben de kinderen in groepjes zelf een naam bedacht voor onze klas. We 
hebben besloten om de plusklas Helioplus te noemen. 
 
De kinderen werken in deze klas op een onderzoekende manier.  Elke woensdag is er na de 

pauze plusklas. 
Er is steeds een onderzoeksvraag. De vragen waaraan 
we hebben gewerkt tot nu toe zijn: 
- - Hoe kunnen wij iedereen op school laten weten 
wie wij zijn en wat we hier doen? 
- - Hoe maak je een gebouw dat veilig is bij een 
aardbeving? 
 
Goed kunnen nadenken, samenwerken, volhouden en 
creatief kunnen denken zijn erg belangrijk in de 
plusklas. 
Aan het eind van een lessenserie presenteren we het 
resultaat aan elkaar.   

 


