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Belangrijke data:
Tot 5 februari
Vrijdag 8 februari
Dinsdag 12 februari en woensdag 13 februari
Woensdag 13 februari
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 februari tot en met maandag 25 februari
Vanaf dinsdag 26 februari
Vrijdag 1 maart

Bijlage:

CITO toetsen in alle groepen
Studie dag, alle kinderen zijn vrij
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf na 12.00 uur broertjes/zusjes
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Rapportgesprekken
Disco van de Ouderraad

kanjertraining leskern 5
Kanjertraining leskern 6

Schoolfotograaf
Er is onduidelijkheid ontstaan over de schoolfotograaf. Onze excuses hiervoor.
De schoolfotograaf komt op dinsdag 12 februari en woensdag 13 februari.
Tijdens schooltijd worden de foto’s van de kinderen gemaakt en ook de broer/zus foto van de
kinderen die hier op school zitten. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Op woensdag 13 februari vanaf 12.00 uur is er gelegenheid om ook met broertjes/zusjes op de foto
te gaan die niet hier op school zitten. Hiervoor mag u zich aanmelden via de mail:
administratie@heliotroop.asg.nl Heeft u zich al aangemeld? U hoeft dat niet nog een keer te doen.
Er zijn al een heleboel aanmeldingen dus houdt u alstublieft rekening met een lange wachttijd. Wij
kunnen van te voren geen tijd met u afspreken.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy vanuit de
school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto
mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht.
Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die
gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart
vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt
u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur, paypal of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf
een bestelling kunnen plaatsen op de site.
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Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit
kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er
spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht.
Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Schoolreis/ de kleuterdag
U ontvang naast de Helioscoop een aparte brief in een andere social schools de informatie voor het
schoolreisje/ de kleuterdag. Uit de ouderenquête is gebleken dat u graag wilde dat kleuters een
andere soort “schoolreisje” zouden beleven dan de groepen 3 t/m 8. Vandaar dat we dit jaar hier
gehoor aan willen geven. Het kan dus zijn dat u vandaag 2 of 3 berichten ontvangt via social schools.
De ene is deze Helioscoop. Een andere aan de ouders van de leerlingen in de groepen ½ betreffende
de Kleuterdag en de andere voor de ouders van de groepen 3 t/m 8 voor het schoolreisje.

Luizencontrole
Na de voorjaarsvakantie worden alle leerlingen weer gecontroleerd op luizen. Het is voor de ouders
en uw kind fijn dat de haren niet helemaal zijn ingevlochten of vol gel zitten. Zou u hier rekening mee
kunnen houden?

Rapportgesprekken
In de week van 26 februari vinden de rapport gesprekken plaats. U dient een afspraak in te plannen
via Social Schools. U kunt dit doen van vrijdag 8 februari 16.00 tot woensdag 13 februari 12.00 uur.
Doet u dit alstublieft op tijd! Naderhand afspraken maken is niet mogelijk.

Letterfeest groepen 3
De groepen 3 hebben van de week hun letterfeest gevierd. Ze deden eerst een speurtocht door de
school met hulp van groep 8 op zoek naar letters. Daarna kreeg ieder kind een letterdiploma, een
zakje met letterkoekjes die ze zelf gebakken hadden en een Zoem de Bij. Zoem de Bij hebben we
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gekregen van de Lidl. Hierbij willen wij Lidl Kruidenwijk heel erg bedanken voor de sponsoring. Het
was een geslaagd letterfeest.

Bedankje aan de Lidl

gekregen bijen van de Lidl
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Carnaval Disco van de Ouderraad
Op vrijdag 1 maart is er weer een disco voor de kinderen waarvoor de
ouderbijdrage betaald is.
Onze vaste DJ zorgt weer voor de muziek.
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald maar uw kind wil graag naar
de Disco 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 na de voorjaarsvakantie kunt u om 8.20 uur
ook in de hal betalen bij de ouderraad. Zij zitten daar tot
8.30 uur om uw betaling alsnog in ontvangst te nemen. Neemt u alstublieft contant
geld mee. U kunt niet pinnen en we hebben geen wisselgeld in school.

Pagina 4

