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Bijlagen: 2 x Kanjertraining 
 
 

 

Sinterklaas 
5 December was het dan zover! De kinderen hebben er een paar weken naar toegeleefd en 
eindelijk was hij dan op school! Samen met zijn Pieten hebben ze er weer een heel gezellig en 
leuk feest van gemaakt. De kinderen van groep 8 waren ook als Piet en hebben voor de kinderen 
van de school een optreden verzorgd. Natuurlijk was iedereen benieuwd of er ook cadeautjes 
waren. En gelukkig, de zak van Sinterklaas zat vol met cadeautjes. Alle kinderen waren ontzettend 
blij. De ouders van de ouderraad hebben het hele feest weer begeleid. Dank jullie wel!  

 

 
Wintermarkt 
Wat een gezellige drukte tijdens de wintermarkt. Een heleboel kinderen die enthousiast de 
activiteiten volgden en met prachtige kunstwerken uit de lokalen kwamen. Dankzij de ouderraad 
was er ook weer genoeg te eten en te drinken dus tussendoor even een suikerspin of een broodje 
worst halen in de middenruimte en gauw weer verder! Ook de loterij was weer een enorm succes. 
Hoe leuk is het om te zien dat kinderen die prachtige prijzen winnen en zo trots daarmee naar huis 
gaan. Bedankt voor jullie bezoek en gezelligheid!  
 

Kerstkoor 
Afgelopen week stond het juffen-kerstkoor om 8.20 uur te zingen. Ze 
hadden hard geoefend en dat was te horen. Kinderen uit de groepen 
5, 6, 7 en 8 hebben ook een prachtig groot kerstkoor gevormd. Na 
veel oefenen onder leiding van juf Linda hebben zij voor het kerstdiner 
gezongen voor de ouders. Tijdens het kerstdiner heeft groep 5 nog 
een keer gezongen voor de ouderen die bij ons op school ook een 
kerstdiner hadden. Zij waren heel erg blij en ontroerd door de 
kinderen. Het was ontzettend leuk om dit te zien. Heel goed gedaan 
allemaal! 

Belangrijke data: 
Maandag 8 januari    Zijn we nog vrij! 
Woensdag 24 januari    Start Cito toetsen 
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Jumbo 
U heeft allemaal de spaarpunten van de Jumbo ingeleverd. Daar is € 196,00 euro mee 
opgehaald. Bedankt daarvoor!. We kunnen in januari gaan kijken wat we met het geld kunnen 
kopen. We laten u uiteraard weten wat we hebben aangeschaft.  
 

Citotoetsen 
Woensdag 24 januari starten de Cito toetsen. Deze duren tot en met 7 februari. Houdt u hier 
alstublieft rekening mee als u afspraken maakt voor de dokter of tandarts.  
 

Almere Kenniscentrum Talent 
Op dit moment doen ruim 750 kinderen mee aan de gratis naschoolse sportlessen van het AKT en het 
zou geweldig zijn als nog meer kinderen zich aanmelden. Voor de lessen KidsXtra, Gym+, Sport+ en de 

ASM Academie zijn nog plekken vrij op verschillende locaties in Almere. En het AKT blijft 
groeien! Zo worden bijvoorbeeld op het Avontuur in Almere Buiten extra lessen gestart. Vanaf 
januari worden hier Gym+ lessen aangeboden voor kleuters en groep 3 t/m 5. Ga naar 
www.sportiefalmere.nl om te zien waar jij mee wil doen! 
 

 
 

Fijne kerstdagen en een veilig oud en nieuw gewenst van het hele 
team van De Heliotroop 

 
 


