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Kinderboekenweek 
Wij openen de Kinderboekenweek op maandag 9 oktober. Alle kinderen mogen griezelig 
verkleed op school komen. Maar pas op…de leerkrachten zullen ook gruwelijk eng zijn! 
Als bijlage ontvangt u nog een brief met veel informatie over de kinderboekenweek. 
 

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.   

Belangrijke data: 
Donderdag 5 oktober Staking! De school is dicht.  
Maandag 9 oktober Start Kinderboekenweek, Gruwelijk eng! 
Woensdag 11 oktober  Voorstelling groep 1/2A  
Woensdag 18 oktober Voorstelling groep 1/2 B 
Woensdag 18 oktober Koffie ochtend van de Bibliotheek Almere 
Maandag 23 oktober t/m maandag 30 oktober Herfstvakantie 
Woensdag 1 november Meekijk kanjerles voor ouders in de groep van uw  
 kind 
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Kanjertraining 
Woensdag 1 november is er voor alle ouders weer een meekijkles van de Kanjertraining in de klas 
van uw kind. Als bijlage zit ook weer een update van de Kanjerlessen. Wij hopen u allen weer te 
zien op 1 november. 

 
Sint Maarten 
Sint Maarten valt dit jaar op een zaterdag. Toch zullen de 
kleuterjuffen de school van 18.00 uur tot 19.00 uur open 
doen, zodat de kinderen met hun lampion langs kunnen 
komen voor een snoepje en wat drinken. Wij zien jullie 
dan! 
 

Jumbo spaaractie  
 

 
 

Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo supermarkt gaan sparen voor onze school. Bij elke 
besteding van € 10,00 krijgt u een schoolpunt. Spaart u mee? Wij kunnen met deze 
spaarpunten extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op 
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u zien wat onze spaardoelen zijn. Ook kunt u op deze 
website direct de schoolpunten aan onze school toekennen. U kunt de punten ook scannen met 
de “Jumbo Sparen voor je school App”. Daarvoor moet u eerst de App downloaden in de App 
store of in de GooglePlay Store. Wilt u liever de punten op school inleveren? Dat kan natuurlijk 
ook, bij de administratie staat een glazen vaas waar de punten in verzameld worden.  
 

  



 
 
 
 
 

 

Pagina 3 

Uitnodiging koffieochtend onderbouw namens bibliotheek 

Almere. 
 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Op woensdag 18 oktober is er een gezellige en interessante 

koffieochtend.  

Het is voor de ouders / verzorgers uit de groepen 1 t/m 5 

Deze koffieochtend wordt georganiseerd door bibliotheek Almere. 

Onderwerpen zullen zijn:  

- Wat zijn leuke boeken?  

- Hoe kan ik het lezen en de woordenschat van mijn kind bevorderen?  

- Waarom is lezen zo belangrijk?  

- Hoe lees ik leuk voor? 

De koffieochtend begint om 08.30 en het duurt tot uiterlijk 10.00 uur.  

Het is in het lege lokaal naast groep 3.  Komt u ook?                                                         

 
Met vriendelijke groeten, 

Het team van de Heliotroop en bibliotheek Almere. 
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