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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Het schooljaar is alweer een paar weken begonnen en dit is de eerste Helioscoop van dit schooljaar. We 
gaan er met z’n allen een heel fijn en succesvol jaar van maken! 

Met vriendelijke groet,  
Mede namens het team 
 
Mireille Reitsma 
Joost de Bruin 
Waarnemend directie De Heliotroop 
 
Lustrum 
Dit schooljaar bestaat De Heliotroop alweer  
10 jaar. We zijn het schooljaar dan ook begonnen 
met een spetterende en luidruchtige opening 
samen met de Originals! Misschien heeft u het 
gezien en gehoord. 
 
Later dit schooljaar zullen nog meer festiviteiten 
volgen, zo is de week van 13 juni onze 
Lustrumweek! 
 
 
 
 
Even voorstellen: Mireille Reitsma 
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Mireille Reitsma en ik ben de komende maanden 
waarnemend directeur op de Heliotroop. Zoals eerder deze week in een bericht is gemeld is onze 
directeur Patricia op dit moment ziek. Ik zal haar tijdens haar ziekte en zwangerschapsverlof vervangen 
op de Heliotroop. 

Belangrijke data: 

Herfstvakantie 18 tot en met 22 oktober 

Basisschool De Heliotroop 

Beemdgrasstraat 12 

1313 CM Almere 

Tel.: 036-7670460 



 

 

 

 
In het kort een stukje over mijzelf. Ik ben 43 jaar en woonachtig in Emmeloord samen met mijn 
partner en onze dochter van 12 jaar. Sinds 1 april 2021 ben ik werkzaam bij ASG als waarnemend 
directeur op IKC de Aquamarijn in Almere Haven. Naast mijn werk in het onderwijs, houd ik van actief 
bezig zijn in de natuur en is mijn favoriete sport schaatsen. 
 
Ik vind het erg fijn dat ik van betekenis kan zijn voor de school van uw kind(eren). De komende weken 
ben ik aanwezig op de maandag, woensdag en de vrijdag. Joost de Bruin zal op de donderdag als 
directie aanwezig zijn. Samen met het team gaan wij er een mooi schooljaar van maken. 
 
Nieuwe collega Pilar 
Ik ben Pilar, 28 jaar en ben onderwijsassistent op de Heliotroop. Ik werk 4 dagen in de week en ik 
ondersteun in verschillende groepen. Wat ik graag doe in mijn vrije tijd  is boeken lezen, puzzelen en 
een pretpark of museum bezoeken. In de afgelopen vier weken heb ik kennis kunnen maken met de 
kinderen en collega’s en ik heb heel veel zin in het komende schooljaar. Ik kijk er naar uit om snel 
kennis te maken met de ouders. 
 
Corona maatregelen 
Regelmatig krijgen wij de vraag of een kind dat verkouden is, wel naar school mag. Kinderen zijn vaak 
en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen 
en het gaat vanzelf weer over. Is uw kind verkouden, dan mag uw kind met verkoudheidsklachten naar 
school.  
Uw kind moet thuisblijven als:  

 Het wordt getest: uw kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is 
 Een huisgenoot COVID-19 heeft 
 Uw kind in nauw contact is geweest van iemand met COVID-19 
 Uw kind een quarantaineadvies heeft na het terugkomen uit het buitenland 

Bij een coronabesmetting van een leerling zal de directie in overleg gaan met de GGD. De GGD besluit 
welke quarantainemaatregelen er nodig zijn. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de hele klas naar 
huis wordt gestuurd.   
 
Brengen van de kinderen 
Het brengen van de kinderen van groep 1 tot en met 4 gaan wij vanaf maandag 
27 september op een nieuwe manier inrichten. Ouders/verzorgers kunnen via 
Social Schools voor 1 dag in de week intekenen voor een klasbezoek van 8.20u tot 
8.29u. Er kunnen maximaal 5 ouders/verzorgers per groep per dag worden 
aangemeld. Daarbij geldt 1 ouder per kind. De leerkrachten zullen buiten op het 
plein de overige kinderen opvangen. Groept 5 tot en met 8 gaat zoals wij gewend 
zijn, zelfstandig naar binnen.  
 
Huisregels absentie 
Indien u kind ziek is of om andere reden afwezig is, kunt u dit uitsluitend via Social Schools doorgeven 
aan de administratie. Absentie meldt u voor 8.10 uur onder vermelding van de naam van uw kind, de 
groep en de reden van afwezigheid. 
 
Aanmelden broertjes/zusjes 
Heeft u uw kind al op de Heliotroop en nog een broertje of zusje die u ook op de Heliotroop zou willen 
aanmelden, dan graag bij de leeftijd van 3 jaar zo snel mogelijk de interesse in een plek op de 
Heliotroop aangeven via de administratie.  



 

 

 

 
Startgesprekken 
Op de jaarkalender staan de facultatieve oudergesprekken in de week van 11 oktober ingepland. Deze 
oudergesprekken mogen weer fysiek in de school worden gehouden. Om alle ouders de gelegenheid 
te geven kennis te maken met de juf of meester, worden de komende weken tot de herfstvakantie 
gebruikt voor deze startgesprekken. Iedere juf of meester zal Social Schools aangeven welke dagen 
worden opengezet. 
 
Schoolfotograaf 
De datum van de schoolfotograaf is verplaatst van 15 en 16 maart, naar 8 en 9 maart.  
 
Telefoonbeleid 
Het meenemen van een mobiele telefoon of smartwatch is voor school niet nodig. Ouders kunnen te 
allen tijde via Social Schools voor hun kind(eren) een bericht door geven en bij nood de school bellen. 
Wanneer het door ouders en kind wenselijk wordt geacht, dat het kind een mobiele telefoon 
meeneemt is dit niet verboden. Kinderen die een mobiele telefoon of smartwatch bij zich hebben 
moeten deze uiterlijk om 8.30 uur uitgeschakeld en in de luizenzak hebben. Als de kinderen starten bij 
gym, worden de telefoons of smartwatches overgedragen aan de gymleerkracht, vóór het omkleden. 
De telefoons of smartwatches worden na het aankleden opgehaald bij de gymleerkracht. Kinderen 
nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot gaat, 
gestolen wordt etc. is de leerkracht/school niet aansprakelijk. `` 

Als kinderen toch tijdens schooltijd hun telefoon aan en/of bij zich hebben wordt de telefoon of 
smartwatch in beslag genomen en na 15.15 terug gegeven. Bij een herhaling kunnen ouders de 
telefoon ophalen bij directie.  
 
Cultuur coördinator  
Juf José is de cultuur coördinator van de Heliotroop. Zij zal u als ouder/verzorger middels berichten via 
Social Schools op de hoogte houden van de cultuuractiviteiten in de school.  
 
Jeugdfonds Sport en Cultuur 
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig 
geld toch mee kunnen doen voetbal, muziekles en andere sportieve en creatieve activiteiten. Kijk voor 
informatie op www.jeugfondssportencultuur.nl/almere 

 
 



 

 

 

Kinderboekenweek 2021  

Binnenkort is het weer kinderboekenweek! Het thema is dit jaar:  

“ Worden wat je wil” !  Beroepen in de kinderliteratuur. 

Wat ben je al?   

Wat kun je goed?  

Wat wil je worden?  

Bestaat jouw toekomstige beroep al?  

Werk je graag met je hoofd of met je handen?  

Ga je werken bij de politie? Verpleeg je later mensen in een verzorgtehuis?  

Droom je van een carrière als Youtuber?  

Of ga je de politiek in? ‘Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na 
te denken of te fantaseren.’  

   

 

Tijdens de kinderboekenweek worden de mooiste kinderboeken gekozen.  

Ook wordt er gekeken naar het kinderboek met de mooiste illustraties. 

 

 
Natuurlijk gaan wij op school ook werken over de kinderboekenweek. 
Wij openen de kinderboekenweek op woensdag 6 oktober.  



 

 

 

                                                            
 
Actie voor Kika groep 7 
 
Een aantal kinderen van groep 7 is verleden week donderdag spontaan een actie begonnen voor KIKA. 
De aanleiding was een taalles waarin ze een draaiboek moesten schrijven over het voeren van actie 
voor een goed doel. Tijdens het werken werden al plannen bedacht om zelf ook een actie te starten.  

Het initiatief van de kinderen leidde donderdag al tot een bedrag van 120,00 euro met de verkoop van 
limonade die ze zelf hebben gekocht, net als de bekers. In het weekend zijn ze verder gegaan en zijn 
daar nog cupcakes bijgekomen gemaakt door Hayden uit groep 6. Inmiddels hebben de kinderen al een 
bedrag van ruim 350,00 euro opgehaald voor KIKA. De ouders gaan regelen hoe dat bij KIKA terecht 
komt. Wij zijn super trots op deze kinderen die in vrije tijd zo’n goede actie organiseren. 

Het heeft navolging gekregen, want vanaf deze week gaat ook een groep van start voor het WNF: de 
poster is inmiddels gemaakt.  

       
 

      
 
 
Buitenschoolse activiteit (non-profit): “Hup naar buiten! Kom je naar de moestuin?”  
 
Sinds maart 2021 hebben tuinders, musici en muziekdocenten Susan & Will op nog minder dan 5 
minuten lopen van de school, de Heliotroop, hun Be(e) Garden voor kids geopend en zijn daar een 
“Zingen in de moestuin” project genaamd “Vocaaltjes” gestart.  
 
Op deze tuin kunnen kinderen vanaf 3 tot 10 jaar meekijken, meehelpen en deelnemen aan meer dan 
50 moestuin spellen. Het hele jaar door zijn Susan & Will actief in de buitenlucht en leren de kinderen 
spelenderwijs alles over groentes, fruit, gifvrij moestuinieren, samenwerken, samen delen en wordt de 
creativiteit van de kinderen gestimuleerd. Ook is er ruimte voor ontspanning & muziek!  
 
Neem alvast een kijkje op www.vocaaltjes.nl om daar via de Vocaaltjes video’s alvast kennis met de 
tuin en haar tuinders te maken.  



 

 

 

Langskomen? Wil je met je kind(eren) langskomen? Stuur een e-mail naar contact@vocaaltjes.nl of bel 
06 47 140 800  
Wanneer? Elke maandag- en vrijdagmiddag van 15:15 uur tot 17:15 uur. Het thema: “courgettes in de 
nazomer” en op dit moment de pompoenen. 
 

      

   
 
  
 
 
 
 
 

 
 


