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Bijlage: Kanjertraining 
 

 

We zijn weer begonnen 
Na een heerlijke lange vakantie met prachtig zomerweer zijn we allemaal weer begonnen. De 
eerste schoolweken zijn achter de rug en de kinderen zijn al aardig aan hun nieuwe klas en juf 
gewend. Wij willen u nog even wijzen op de gemaakte afspraken in school. Skeelers, 
skateboarden rolschaatsen, steps, fietsen en ander materiaal waar wielen onder zitten: niet mee 
naar school nemen. Er gebeuren ongelukken mee en in school is er geen plaats om dit ergens 
neer te zetten. Ook zijn deze spullen niet verzekerd en kunnen wij niet in de gaten houden van wie 
wat is. Fietsjes e.d. kunnen buiten neergezet worden in het fietsenrek of voor de deur bij de 
hoofdingang wanneer u de fiets direct weer mee naar huis wilt nemen na het brengen van uw 
kind(eren). De kinderen die na school naar de opvang gaan, mogen bij uitzondering hun speelgoed 
bij Yvonne op de administratie neerzetten. Probeert u dit alstublieft zo veel mogelijk te beperken 
want ook de administratie is geen opslagplaats. Bedankt hiervoor. 
 
Afwezigheid van uw kind melden 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen dan kunt u dit aan 
de leerkracht melden of per mail naar administratie@heliotroop.asg.nl. Hierbij graag de voor- en 
achternaam van uw kind vermelden, de groep van uw kind en reden waarom uw kind niet naar 
school kan komen. Gelieve geen mail naar de leerkracht van uw kind sturen omdat zij niet altijd 
tijd hebben om dit te lezen. Uiteraard kunt u ook ’s ochtend naar school bellen vóór 8.30 uur. 
Wij hebben een antwoordapparaat waarop u kunt inspreken.  

 
Dokter-/tandarts bezoek 

Een afspraak bij de dokter of tandarts is niet altijd buiten de schooltijden te maken, dat begrijpen 
wij heel goed.  Het is wel zo dat een bezoek niet betekent dat uw kind dan de hele ochtend of 
middag van school mag wegblijven. Er staat voor een bezoek maximaal 60 minuten. Voor en na 
het bezoek, kan uw kind gewoon naar school komen. Mocht uw kind een langere tijd nodig 
hebben i.v.m. een specialistisch bezoek zoals een ziekenhuis, wilt u dit dan doorgeven? Wij 
weten dan dat uw kind langer weg kan zijn. 

Belangrijke data: 
Woensdag 3 oktober Start Kinderboekenweek 
Maandag 1 tot en met vrijdag 5 oktober Kijklessen in de klas van uw kind 
Woensdag 10 oktober Voorstelling groep 1/2A 
Woensdag 17 oktober Voorstelling groep 1/2B 
Donderdag 18 oktober Heliotroop Got’s talent 
Vrijdag 19 oktober Studiedag alle kinderen zijn vrij 
Maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober Herfstvakantie 
Woensdag 31 oktober Voorstelling groep 1/2C     
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Weet u het nog? 
Eten, drinken en trakteren: 
De leerlingen mogen voor de ochtend eten en drinken mee naar school nemen. Dit 10-uurtje 
mag bestaan uit een pakje of een beker drinken ( geen frisdrank) en een boterham of fruit.  
Bij verjaardagen mag uw kind trakteren. Het liefst natuurlijk iets gezonds. Als er toch snoep wordt 
meegenomen wordt dit pas vlak voor het uitgaan van de school uitgedeeld. 
 

  Op tijd komen:  
Wij verwachten dat uw kind op tijd in de klas zit. Om 8.30 uur gaat de 2e bel en moeten de lessen 
kunnen beginnen. Wanneer uw kind te laat komt stoort dat de lessen. Als ouder dient u het lokaal 
om 8.30 uur te hebben verlaten. Ook op de gang blijven staan als de bel is gegaan is voor heel 
veel kinderen erg storend. Wilt u daarom ook de school verlaten als de bel is gegaan? Wanneer 
uw kind door omstandigheden toch te laat is dan vangen wij uw kind bij de deur op en brengen 
hem/haar naar de klas.  
 
Spullen vergeten: 
Heeft uw kind zijn/haar eten, drinken of gymspullen vergeten? Dan verzoeken wij u om deze 
spullen om 10.00 uur naar school te brengen. Zorgt u ervoor dat de spullen van uw kind voorzien 
zijn van de naam van uw kind? Wij hebben regelmatig meer dan 5 tassen/bakjes/bekers liggen en 
dan is het fijn dat we weten voor wie het is.  
 
Gevonden voorwerpen: 
Bij de hoofdingang tegenover het kantoor staat een witte bak met gevonden kleding e.d. Kijkt u 
daar eens in wanneer u iets mist van uw kind. Gevonden sieraden, sleutels e.d. worden bij de 
administratie gebracht.   

 
Schooltijden, halen en brengen van de kinderen 
Ondanks herhaaldelijk verzoek om dit niet te doen, worden er nog regelmatig auto’s op de stoep 
gezet tijdens de haal- en brengtijden van de kinderen. Als school worden wij door de 
buurtbewoners aangesproken op dit onwenselijke gedrag. Ook vinden wij dit parkeergedrag 
geen goed voorbeeld voor onze kinderen. Nogmaals dringend het verzoek om uw auto in de 
daarvoor bestemde parkeervakken te plaatsen. 

 
Inschrijven jongere broertjes en/of zusjes 
De aanmeldingen voor het huidige schooljaar maar ook al voor het schooljaar 2019-2020 
stromen binnen. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee. Wordt uw kind dit schooljaar of volgend 
schooljaar 4 jaar wacht dan niet langer om uw kind in te schrijven.  
U kunt de aanmeldformulieren halen bij de administratie.  
 

Informatie van de klas per Social Schools 
U heeft van de leerkracht van uw kind(eren) via Social Schools informatie gehad over wat er in 
de groep van uw kind dit schooljaar gedaan wordt. In de voorgaande jaren hebben wij deze 
informatie op een infoavond gegeven maar de opkomst van ouders was erg laag waardoor veel 
ouders de informatie niet kregen. Daarom hebben wij vanaf dit jaar gekozen om de informatie 
via de mail naar alle ouders te sturen. 
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Medezeggenschapsraad zoekt een ouder 
Binnen de Heliotroop draait er naast het OR team ook een MR team dat zich inzet voor de 
school. Voor het MR team zijn we op zoek naar nieuwe leden die actief betrokken willen zijn bij 
school. Als je je aansluit bij de MR vergader je ongeveer 6 (-8) x per jaar. Je denkt mee over 
beslissingen die er genomen moeten worden, zodat deze het beste uitpakken voor de kinderen, 
de leerkrachten en natuurlijk de school. We willen tenslotte allemaal dat de kinderen met plezier 
naar school gaan. We zoeken ouders die een aantal jaar willen meedraaien.  
Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u mailen maar mr@heliotroop.asg.nl of 
vragen bij Tineke van der Meijden, groep 8 of Jose Heutinck groepen 3b en 5. 

 
Kijklessen 
Dit schooljaar zijn er geen informatie avonden meer i.v.m. de te lage opkomst van de afgelopen 
jaren. In plaats daarvan heeft u van de leerkracht de informatie via Social Schools ontvangen. 
Als u daar vragen over heeft, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Verder 
starten we met kijklessen. Dit doen we om u een kijkje in de keuken te geven. Volgende week 
zijn er lessen voor de groepen 1 t/m 6 op maandag, woensdag en vrijdag. U moet zich hiervoor 
inschrijven (in verband met de ruimte). Voor de groepen 7 en 8 is er volgende week donderdag 
en vrijdag ochtend een bijeenkomst over het voortgezet onderwijs. Ook hiervoor moet u zich 
opgeven. 
  

Social Schools 3.0 
Vorig jaar zijn wij overgegaan naar Social Schools. Helaas zitten daar nog een aantal opstart 
problemen bij waar wij als school ook erg veel last van hebben. Wij zijn hard bezig met Social 
Schools om alle problemen op te lossen, maar dat gaat niet zo snel als wij dat zouden willen. 
Mocht u zelf ook problemen ondervinden dan horen wij dat graag.  
Met inlogproblemen kunnen wij u helaas niet helpen. De inloggegevens van Digiduif kunt u 
gewoon gebruiken in Social Schools 3.0. Mocht het inloggen niet lukken dan kunt u contact 
opnemen met Social Schools.  
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Kinderboekenweek 2018 “ Kom erbij”! Vriendschap in de 
kinderliteratuur. 
 
Binnenkort is het weer Kinderboekenweek! Het thema is dit jaar:  
“ Kom erbij”! Vriendschap in de kinderliteratuur. 

 
 
 
Tijdens de Kinderboekenweek worden de mooiste kinderboeken gekozen.  
Ook wordt er gekeken naar het kinderboek met de mooiste illustraties. 

 
Natuurlijk gaan wij op school ook werken over de Kinderboekenweek. 
Zo is er voor de onderbouw een voorleesbal en gaat de bovenbouw weer mee doen aan de 
voorleeswedstrijd.  
Wij openen de Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober.  

                                                            
 


