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Stoepparkeren 
Het valt ons op dat er de afgelopen periode veel op de stoep geparkeerd wordt. 
Wij willen u vragen voor de veiligheid van uw kind en van andere kinderen te 
parkeren op de daarvoor bestemde plekken.  

 

 
Buiten wachten 
Het valt ons op dat de laatste tijd een groep ouders van de leerlingen van de groepen 4 en 5 naar binnen 
komen om op hun kinderen te wachten. Dit is niet de afspraak. We willen u dan ook vragen om buiten te 
wachten tot uw zoon/dochter naar buiten komt.  Als u even kort iets wilt vragen aan de leerkracht dan 
kan dat natuurlijk wel.  
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wekelijks zijn er meerdere kennismakingsgesprekken met ouders van eventuele nieuwe leerlingen. Als 
uw zoon/dochter nog niet heeft aangemeld voor dit schooljaar, willen we u vragen dit zo snel mogelijk 
te doen. Dan kunnen wij er met de planning rekening mee houden. Misschien weet u ook nog ouders 
in uw omgeving die nog een school zoeken voor hun zoon/dochter. Wilt u hen dan ook vragen contact 
op te nemen? 
 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 12 februari komt de schoolfotograaf op school. Dus mooie kleding aan en haren netjes gekapt. 
Vanaf 15.00 uur gaan de broertjes en zusjes op de foto. Wij beginnen eerst met de broertjes en zusjes 
die op school zitten. Van 15.15 – 15.45 uur de broertjes en zusjes die niet hier op school zitten.  
Graag willen wij van u weten of u tussen 15.15-15.45 langs komt met broertjes en zusjes die niet op  
school zitten. U kunt dit mailen naar: administratie@heliotroop.asg.nl 
 
 
 

Belangrijke data: 
Tot 5 februari      CITO toetsen in alle groepen 
Vrijdag 8 februari     Studie dag, alle kinderen zijn vrij  
Dinsdag 12 februari     Schoolfotograaf 
Vrijdag 15 februari     Rapport mee 
Maandag 18 februari tot en met maandag 25 februari Voorjaarsvakantie  
Vanaf dinsdag 26 februari    Rapportgesprekken 
Vrijdag 1 maart       Disco van de Ouderraad 
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Cito-toetsen 
Vanaf 23 januari worden in alle klassen weer de citotoetsen afgenomen. In de weken ervoor beginnen 
we al met het afnemen van de leestoetsen. De leerlingen en de juffen hebben sinds de zomervakantie 
allemaal hard gewerkt. Dit zien we terug in de vooruitgang van het werk dat ze dagelijks maken. Nu 
zijn we nieuwsgierig of we dit ook terug zien bij de Cito-toetsen.  
 
Met dank aan de ouderraad en ouderbijdrage 

De afgelopen periode is erg druk geweest voor de ouderraad. 
 Zij hebben er met z’n allen voor gezorgd dat we een gezellig  
Kerstfeest en Sinterklaasfeest konden vieren. Ook uw  
ouderbijdrage was hierbij van groot belang. Heeft u deze 
 bijdrage nog niet betaald, dan kunt de ouderbijdrage nog  
betalen op rekening: 
NL03INGB0003445309 t.n.v. Ouderraad De Heliotroop onder  
vermelding van de naam en groep van uw kind.  
In de week van 11 februari kunt u de ouderbijdrage contant op school betalen. Leden van de 
ouderraad zullen dan iedere ochtend bij de start van de school aanwezig zijn.  
 

Juf Caroline 
Het gaat met de man van juf Caroline nog niet zo als we gehoopt hadden. Hij ligt nog steeds in het 
ziekenhuis. We hopen voor Juf Caroline en haar man dat er snel verbetering in komt. Juf Caroline heeft 
aangegeven de kinderen en de juffen op school erg te missen.  
 

Carnaval Disco van de Ouderraad 

Vast een eerste aankondiging: 
De jaarlijkse disco van de ouderraad voor de leerlingen van wie de 
ouderbijdrage betaald is, komt eraan. Deze is op vrijdag 1 maart. Zet het 
dus vast in je agenda…… 
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