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Voorleeswedstrijd 
Donderdag 12 oktober was de voorleeswedstrijd voor de groepen 5 tot en met 8.  
Jaylee uit groep 5, Jennifer uit groep 6A, Tygo uit groep 6B, Zelia uit groep 7 en  
Serenity uit groep 8 vertegenwoordigden hun groep. En ze deden het allemaal ontzettend goed. 
Uiteindelijk heeft Jaylee de schoolprijs in ontvangst genomen en Zelia gaat naar de 
voorleeswedstrijd in de bibliotheek. Van harte gefeliciteerd! 
  

  

       De trotse deelnemers    De jury 
 
Enquête schoolreis 
Bij de medezeggenschapsraad (MR) zijn door diverse ouders, ervaringen gedeeld over het 
schoolreisje naar De Spelerij van afgelopen schooljaar 2016-2017. Dit heeft er toe geleid dat de 
MR een enquête heeft uitgeschreven, met als doel te inventariseren hoe jullie als ouders aan 
kijken tegen het jaarlijkse schoolreisje. 
De enquête is inmiddels met veel enthousiasme door de ouders ingevuld en de resultaten zijn 
dan ook al bekend. Hieruit is gebleken dat er veel eensgezindheid is onder de ouders, waardoor 
er een duidelijk beeld is over de invulling van het schoolreisje. 
Verreweg de meeste ouders zien graag dat een schoolreisje wordt georganiseerd vanaf groep 3 
en dan verdeeld over de  groepen 3, 4 & 5 en de groepen 6 & 7.  

Belangrijke data: 
Woensdag 8 november   Voorstelling groep 3  
Zaterdag 11 november  De school is vanaf 18.00 – 19.00 uur open voor 

kinderen die Sint Maarten gaan lopen 
Woensdag 15 november   Voorstelling groep 4 
Maandag 20 november   Versieravond Sinterklaas van 19.00 – 20.30 uur 
Dinsdag 5 december    Sinterklaasfeest. Continuerooster tot 13.00 uur! 
      Verder informatie over het Sinterklaasfeest volgt nog 
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Voor de twee kleutergroepen is een meerderheid voor een lokaal uitje of schoolfeest. Op korte 
termijn is dit niet haalbaar en zullen dit schooljaar de kleutergroepen in ieder geval wel mee 
gaan op schoolreisje.  
Daarnaast wordt een reistijd rond de 60 minuten genoemd en mag een schoolreisje maximaal  
€ 30,- bedragen. Over een eigen bijdrage voor begeleiders van het schoolreisje zijn de 
meningen evenredig verdeeld. 
Er is dus een duidelijke uitkomst, welke wij als MR zullen adviseren aan de commissie van het 
schoolreisje. De MR kan alleen adviseren aangezien wij geen beslissingsrecht hebben. De 
schoolreis commissie bestaat uit leerkrachten welke deze taak naast de lesuren, op zich nemen 
en al druk bezig zijn met het organiseren.  
Wij, de leden van de MR zullen dus wel deze commissie adviseren naar aanleiding van de 
enquête en bedanken een ieder hartelijk, welke de moeite heeft genomen om deze ingevuld te 
retourneren. 

 
Meekijkles 
Woensdag 1 november mochten de ouders een Kanjerles bijwonen in de groep van hun kind. In de 
groepen 1 tot en met 4 was dit direct in de ochtend. Wat een gezellige drukte was het in de 
groepen. De groepen 5 tot en met 8 was later op de ochtend aan de beurt. Ook hier waren een 
aantal ouders aanwezig. Hieronder een foto van groep 6B. Kinderen en ouders luisteren 
aandachtig naar de juf. Ontzettend leuk om te zien! 
 

 
 

 
Inschrijven jongere broertjes en/of zusjes 
De aanmeldingen voor het huidige schooljaar maar ook al voor het schooljaar 2018-2019 
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 formulieren halen bij de administratie.  

 
Wisseling bij STTC 
De afgelopen periode heb ik als kinderoefentherapeut een bijdrage mogen leveren aan de 
motorische ontwikkeling van verschillende kinderen op de Heliotroop. Dit heb ik met heel veel 
plezier gedaan! Onlangs heb ik een nieuwe uitdaging aangeboden gekregen en besloten om 
deze aan te nemen. Dit houdt in dat ik per 1 november niet meer werkzaam zal zijn op de 
Heliotroop.  Ik wil jullie via deze weg bedanken voor het gestelde vertrouwen en de prettige 
samenwerking!  Dianne Landwaart 
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Mijn naam is Frederique den Hollander.  Tijdens mijn opleiding tot Oefentherapeut Mensendieck 
ben ik door één van mijn stages enthousiast geworden over het werken met kinderen. Al eerder 
heb ik door vrijwilligerswerk bij de scouting gemerkt dat het omgaan/werken 
met kinderen mij veel voldoening geeft. Ik haal er veel plezier uit om een kind 
te begeleiden tijdens zijn of haar motorisch ontwikkelingsproces door middel 
van een (kinder)oefentherapeutische behandeling en kijk er dan ook naar uit 
binnenkort de taken van Dianne over te nemen op de Heliotroop. Ik zal hier 
op de maandagen aanwezig zijn. Tot ziens op de Heliotroop! 
Frederique den Hollander 
 


