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Juf Nikky is 7 februari bevallen van een prachtige 
dochter. Zij heet Fayenne. 

 
 
Jumbo spaaractie 
U heeft bij Jumbo boodschappen gedaan en de 
actiepunten bij school ingeleverd. Daarvoor onze 
hartelijke dank!!! Van de opbrengst hebben wij 
leuke materialen voor de gymlessen kunnen 
kopen. Meester Ernst Jaap is ontzettend blij met 
de nieuwe materialen en heeft er voor u een foto 
van gemaakt. De kinderen zijn uiteraard ook erg 
blij met de materialen en doen er allerlei leuke en 
leerzame spellen mee. Ook namens alle kinderen: 
BEDANKT.  

 
Staking 14 maart 
In een eerdere Digiduif heeft u de aankondiging van de staking op 14 maart ontvangen. De 
school is deze woensdag dicht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de voorgaande 
Digiduif. 
 

 
  

Belangrijke data: 
 
Woensdag 14 maart staking onderwijs. De school is dicht 
Woensdag 21 maart voorstelling groep 6A 
Woensdag 28 maart paasontbijt  
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag 
Maandag 2 april 2e Paasdag 
Woensdag 4 april voorstelling groep 6B 
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Schoolfoto’s 
Voor de vakantie heeft u de inloggegevens voor de schoolfoto’s ontvangen. Denkt u er aan om 
in te loggen en de foto’s te bekijken? Het is altijd een leuke en mooie herinnering voor later.  
De groepsfoto van groep 5 was niet helemaal in orde. Foto Koch heeft dit aangepast en 
iedereen die de foto’s van zijn/haar kind heeft aangeschaft krijgt dan ook de nieuwe juiste 
groepsfoto.  
 

Logopedie op school 
Zoals u wellicht weet hebben wij een samenwerking met de Praatmaatgroep en kunnen 
kinderen behandeld worden onder schooltijd. De afgelopen periode hebben wij te maken gehad 
met veel wisselingen en afmeldingen van de logopediste. Dat vinden wij ontzettend vervelend 
omdat de kinderen de behandelingen hard nodig hebben. Wij zijn op dit moment met de 
Praatmaatgroep in overleg om tot een goede en structurele oplossing te komen tot het einde 
van dit schooljaar maar tot op heden is dit nog niet gelukt. Wij hebben van sommige ouders 
gehoord dat zij inmiddels overgestapt zijn naar een andere praktijk, daar hebben wij begrip 
voor. Mocht u informatie willen over een andere praktijk dan kunt u bij Anneke Koelman even 
binnen lopen.  
 

Schoolreisje 18 mei  
Al voor heel veel kinderen is het schoolreisgeld overgemaakt. Hierbij  nog even de 
betaalgegevens. Zorgt u ervoor dat u voor 1 april het geld overgemaakt heeft?  
De kosten voor deze dag bedragen  € 28,50 per leerling incl. lunch. 
U kunt uw betaling per bank overmaken of contant betalen bij Yvonne. 
Wanneer u contant betaald dan graag met gepast geld. Wij hebben 
geen wisselgeld in school.  
Het rekeningnummer is NL 41 INGB 0004 8799 34, ten name van ASG 
INZ HELIOTROOP te Almere. Graag de naam van uw kind(eren) en 
groep(en) erbij!  
 

Carnaval disco 
Vrijdag 16 februari was de disco van de Ouderraad. Alle kinderen kwamen 
ontzettend leuk verkleed en hadden een gezellige avond. Op de 
facebookpagina staan de foto’s van deze avond.  
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De Schoor 
Wil jij lekker sportief bezig zijn? Altijd al willen leren kickboksen? Dan is dit je kans! 
Waar  : Multiclub (lavendelplantsoen 59) 
Voor wie : jongeren vanaf 8 jaar 
Kosten : Geen!!!!! 
Wanneer : elke donderdag 17.30 uur tot 18.30 uur. 
Handschoenen en scheenbeschermers in bruikleen. 
 
 

Kanjertraining  
Via de Helioscoop proberen wij u iedere maand informatie te geven over de 

Kanjertraining. De Heliotroop is een Kanjerschool en daar zijn wij heel trots op! De 
leskernen van dit moment. De Kanjertraining is verdeeld in verschillende leskernen. 
Hieronder vertellen wij u waar de verschillende groepen op dit moment mee bezig 
zijn of nog mee bezig gaan. 

 
Groep 1 / 2 
Leskern 7 
 
Die nacht als het donker is hoort Jo een gek geluid. Jo besluit te gaan kijken en de andere konijnen 

vinden het eng dat Jo toch naar buiten gaat. Maar Jo heeft de witte pet op en voelt zich niet bang, hij 
is nieuwsgierig wat er aan de hand is. En dan ziet Jo dat de tijgermoeders allemaal witte petten aan 
het maken zijn met hun naaimachines. Jo komt blij terug bij de andere konijnen. Die zijn ook blij dat Jo 
dit goede nieuws heeft.  

Oefeningen:  
 Herhaling van eerder oefeningen.  

 Samen oefeningen doen (slagkruipen, kringkruipen,  
 
rustig worden).  

 Kinderen leren elkaar te vertrouwen en positief aan te raken. 

                                                
Groep 3 
Leskern 7 
De aalscholvers willen graag dat papa en mama zeearend het nest weer maken en de boom recht zetten. 

Papa en mama zijn erg bezorgd over Tirza, ze willen goed op haar letten want straks gaat het weer 
fout. Papa maakt het nest van de aalscholvers en dan zijn ze niet meer boos. Hij krijgt van het een 
visje aan een touwtje. Het touwtje is voor Tirza. Dan kunnen ze haar daarmee aan het nest vast 
maken of de snavel dicht maken zodat het ’s nachts weer rustig is. Papa vindt het maar niks maar wil 
het wel proberen. Tirza vindt het stom maar papa en mama zijn de baas in het nest dus zal ze 
gehoorzamen.  
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Uiteindelijk wordt Tirza groot en sterk en vliegt op een dag omhoog met het touwtje nog aan het nest. Het 
nest gaat mee en mama valt in het water. Tirza is erg geschrokken, dat was niet de bedoeling. De 
aalscholvers zijn aan het lachen en roepen: “jullie hebben ook altijd wat”. De zeearenden vinden het 
niet leuk dat ze uitgelachen worden en zeggen dat op een rustige manier. De aalscholvers en papa 
zeearend helpen mama dan uit het water. Tirza heeft zich verstopt, ze is bang dat ze straf krijgt. 
Uiteindelijk besluit de familie Zeearend naar het vaste land te verhuizen. Daar hebben ze meer ruimte.  

Oefeningen:  
 Gevoelens omschrijven.  

 Kinderen oefenen in grenzen stellen: de leerkracht zet de zwarte pet op en zeg nare dingen. De 
kinderen oefenen hoe ze moeten reageren als de leerkracht dat doet zodat ze beter weten hoe ze 
moeten reageren als het in een ‘echte’ situatie voorkomt.  

 Kanjerkring over pesten.  

 Positief aanraken: letters schrijven, figuurtjes maken.  

 Wat doe je als het fout gaat? We zijn gelijkwaardig en zoek elkaars geluk: ik blij, jij blij.  

 Wie is de baas over jou? Ben jij eigen baas over bijvoorbeeld je mond of is het boze gevoel dat ervoor 
zorgt dat jij nare woordjes zegt (het donderwolkje) jou de baas? Kinderen leren dat ze ervoor kunnen 
kiezen zelf de baas te zijn over bijvoorbeeld hun mond.  

 Oefenen in elkaar vertrouwen door veel te ‘doen’. (zoals bijvoorbeeld je als een plank een klein stukje 
achterover laten vallen)  

                                        
Groep 4 
Leskern 7 
Max heeft nieuwe gympen en vertelt dat aan de juf. Vandaag is de inval juf, juf Charlotte er weer. Ze 

gaan eerst rekenen zegt juf en daarna mag Max zijn nieuwe schoenen laten zien. Als ze even later 
naar de gymles lopen heeft Max nog niet vertelt over zijn nieuwe schoenen. Als ze in de gymzaal 
staan kijkt max trots naar zijn gympen maar dan roept Mitchel: “wat een stomme schoenen, dat zijn 
meidengympen want ze zijn paars!” Max blijft staan en zegt: “ik vind ze wel mooi, jullie doen vervelend 
en bekijken het maar”. Hij draait zich om en gaat lekker hard hollen met zijn nieuwe schoenen. Mitchel 
en Joost blijven dan beteuterd achter maar hebben al snel een bal gevonden waarmee ze door de 
zaal gooien. Ze gooien de bal op Eefje maar de juf ziet het niet. Ze gaat naar de juf maar die is aan 
het praten. Na de les zijn de kleren van Eefje verstopt door Mitchel en Joost. Max haalt daarom de juf 
op maar dan zeggen Mitchel en Joost dat Max en Frits de kleren hebben verstopt.  

In deze leskern gaat het over trots zijn. Hoe doe je als een Kanjer (tijger) als je wordt gepest of als je ziet 
dat iemand wordt gepest? Wat doe je als je de schuld krijgt van iets dat je niet hebt gedaan? Kinderen 
leren in dergelijke situaties rustig te blijven en vertrouwen te hebben in het gezag.  

Oefeningen:  
 Kanjerkring (gespreksvaardigheden)  
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Groep 5 
Leskern 7 
Mister Peanut probeert wat hij heeft geleerd over vragen stellen en antwoord geven te gebruiken als er 

mensen voorbij komen lopen. Hij zegt iets aardigs en heeft met meerdere mensen een gezellig 
praatje. De mensen vinden het zo leuk wat hij doet dat hij zelfs een paar euro heeft verdiend. Hij gaat 
daarom een patatje halen. Als mister Peanut met zijn patatje over straat loopt kijkt hij alleen maar naar 
zijn patat en loopt daarom tegen een straatveger aan, oeps. Mister Peanut praat met hem en de 
straatveger vindt dat hij beter moet luisteren. Dan loopt mister Peanut weg en komt hij een groep 
supporters van F.C. groen tegen. Hij wil het graag goed doen en de supporters nodigen hem uit om 
mee te gaan. Mister Peanut probeert goed te luisteren en wat met de tips die hij krijgt te doen, maar of 
de tips van deze supporters nou echt zo handig zijn om te gaan doen? Het gaat helemaal mis en de 
volgende dag probeert Max daarom uit te leggen hoe je moet luisteren maar dat is nog best moeilijk.  

Oefeningen:  
 Luisteren en samenwerken.  

 Waarover praat jij gemakkelijk?  

 Luisteren doe je met je hele lijf. Hoe luister jij?  

 Oefeningen in gesprek gaan met elkaar.  

 Hoe kun je iets uitleggen aan elkaar?  

                                                   
Groep 6 
Leskern 7 
 
In de laatste leskernen van het werkboek wordt er gewerkt aan de eigenwaarde van kinderen door 

gesprekken te voeren die gericht zijn op “je mag er zijn want er zijn mensen die van je houden”, ook is 
er veel ruimte voor het bespreken van vriendschappen en leren de kinderen kritiek te ontvangen en te 
geven.  

Oefeningen:  
 Kritiek kunnen geven en ontvangen met behulp van het Pettenkwadrant. We zijn bij het geven en 

ontvangen van deze kritiek niet zielig, we helpen elkaar met het geven van tips.  

 Wat is vriendscha? Zijn vrienden het altijd met elkaar eens; helpen vrienden elkaar altijd enz.  

 Is het leven wel fijn voor jou?  

 Vertrouwensoefening uitvoeren.  
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Groep 7 
Leskern 7 
Verschil tussen roddelen, overleggen, zeuren en praten.  
Oefeningen:  

 Herhaling: pieker niet alleen, zoek iemand op die te vertrouwen is. Piekerkaart.  

 Rollenspel, met verschillende petten een situatie uitspelen.  

 Vertrouwensoefeningen  

 Wat doe je als maatje?  

 
Groep 8 
Leskern 7  
Groepsgesprekken over vriendschap. Leerlingen bespreken in Kanjerkringen op een nette manier hun 

mening over vriendschappen. Hoe handel jij in bepaalde situaties?  
Oefeningen:  

 Leerlingen maken een toneelstuk over vriendschap  

 Herhalen van de Kanjerafspraken  

 Spel gericht op samenwerken  
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