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Beste ouders/verzorgers,  

Wat gaat de tijd toch snel! Inmiddels staat de meivakantie alweer voor de deur. Gelukkig konden we onze 

deuren halverwege februari weer openen na de lockdown. Helaas nog wel met de nodige maatregelen. 

Deze zijn u inmiddels wel bekend. Ook dit jaar mag het schoolreisje en kamp niet doorgaan. Uiteraard zijn 

wij druk bezig met het plannen van leuke activiteiten ter vervanging van. Hierover ontvangt u binnenkort 

meer informatie. Hierbij kan ik u wel alvast vertellen dat de kinderen op vrijdag 28 mei tot 14.00 uur een 

continurooster hebben voor deze speciale dag.  

Vandaag vinden de Koningsspelen plaats. Hierover leest u meer in deze Helioscoop.  

Hierbij willen wij u en uw gezin een hele fijne meivakantie toewensen! 

Met vriendelijke groet,  
Patricia Wijngaarden 
Directeur De Heliotroop 
 

 

Belangrijke data: 

Vrijdag 23 april: Koningsspelen, continurooster tot 13.00 uur.   

Donderdag 15 mei: Hemelvaartsdag, alle kinderen zijn vrij.  

Vrijdag 16 mei: Verplichte vrije dag na Hemelvaartsdag, alle kinderen zijn vrij.   

Maandag 24 mei: 2de Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij.    
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Paasontbijt 

Woensdag 31 mei was het Paasontbijt. Sommige kinderen kwamen zelfs in pyjama naar school. Samen 
hebben we genoten van een heerlijk ontbijtje!  

  
 

 

Koningsspelen 

Gelukkig konden de Koningsspelen, ondanks Corona, toch doorgaan dit jaar. En wat was het een feest. 

Zo leuk om alle leerlingen compleet uitgedost in het oranje te zien sporten/bewegen en oud-Hollandse 

spelletjes te zien spelen. We hebben ervan genoten! 

  



 

 

 

  
 

  
 

  



 

 

 

Herinnering ouderbijdrage: 
Heeft u er nog aan gedacht? Een vrijwillige bijdrage te leveren voor de kinderen? Met een kleine bijdrage 

kunt u als ouders samen een groot verschil maken voor alle kinderen. Daar doet u toch wel aan mee? 

De ouderraad heeft al weer haar bijdrage geleverd voor de traktaties tijdens  Sint Maarten en het 

Sinterklaasfeest. Maar hier zal het niet bij blijven. Aan de groepen wordt ook een bijdrage gegeven om 

nuttige spullen voor de kinderen van te kopen. Het Paasontbijt en de Koningsspelen zijn geweest. En op 

de planning staat het afscheid van groep 8 en misschien de sportdag.   

 

De ouderraad vraagt hiervoor een bijdrage van €25,- voor het 1e kind, €20,- voor het 2e kind en €15,- 

voor het 3e kind per jaar. 

Onder vermelding van de naam van de leerlingen en de groep, kunt u het bedrag overmaken op 

NL03INGB0003445309 t.n.v. Ouderraad De Heliotroop. 

Indien u een betalingsregeling wenst, kunt u contact opnemen met de schooldirectie. Uiteraard mag u 

dit zelf ook met de ouderraad overleggen. U kunt dan contact opnemen met Bianca (voorzitter) kind in 

gr. 6, Silvia (penningmeester) kind in gr. 4b en 7, Mariska (secretaris) kind in gr. 4B, Sylvana kind in gr.6, 

Tamara kind in gr. 5B en 8, Mervine kind in gr. 6, Rianna kind in gr.6  

Alle ouders die al betaald hebben: super bedankt daarvoor! De kinderen en de OR hopen op het voldoen 

van de ouderbijdrage door alle ouders, voor alle leuke activiteiten en een onvergetelijke schooltijd!! 

Auto’s 

We merken, nu ouders niet meer langs het schoolplein blijven staan, 

dat de auto vaak gebruikt wordt om kinderen van en naar school te 

brengen en te halen. Er wordt dan op straat gestopt om het kind in of 

uit te laten stappen, maar dit veroorzaakt soms gevaarlijke situaties, 

omdat kinderen hierdoor onbewaakt oversteken. Wilt u alstublieft 

even parkeren op een parkeerplaats in de buurt? 

 

Oké  op school 

Oké op School werkt in een korte tijd aan gedragsverandering. Dit doen zij door kinderen/jongeren op 
de kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs competenties en vaardigheden te leren. Ze zorgen 
voor verandering van gedrag op het gebied van omgaan met emoties, weerbaarheid, sociale- en 
schoolse vaardigheden. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.oke-op-school.nl.  

Wist u dat…? 

 De afmeldingen voor de dokter/tandarts/ ziekte etc. vóór 8.10 uur via social schools moet  
worden doorgeven. 

 U vergeten eten/gymkleren alleen om 9.00 uur aan de deur kan afgeven. 
 
  

http://www.oke-op-school.nl/


 

 

 

Nieuwe bibliotheek Almere  

De meivakantie is al in zicht en wat is leuker dan te genieten van een 
leuk leesboek? Vanaf woensdag 28 april kunnen leerlingen vanaf groep 3 een verrassingstas op 
komen halen bij De Nieuwe Bibliotheek in Almere-Stad. Het werkt als volgt: de ouder/verzorger komt 
naar De Nieuwe Bibliotheek en geeft aan voor de verrassingstas te komen. De medewerker zorgt voor 
een boekenpakket en lezen maar…. !!!  
 

Oproep Nieuwe MR lid  
Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk! 

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de 

oudergeleding van de MR. We zoeken een ouder die zich vanaf half augustus (het begin van het 

nieuwe schooljaar 2021/2022) voor een termijn van 2 jaar beschikbaar wil stellen. Linda Makhloufi is 

aftredend.  

We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te 

denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op!  

Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden van de oudergeleding aanspreken. 

De huidige MR oudergeleding bestaat uit: Monique Dorshorst (moeder van Jaimy groep 3b en Romy 

groep 1/2 ) en Judith Temiz (moeder van Ayse Nur groep 5b en Emre groep 3b). 

U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen naar MR (mr@heliotroop.asg.nl). Zijn er meer 

geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.  

Wat doet de MR?  
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een 

afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school 

over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze 

van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De 

wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en 

instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming 

betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van 

de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding 

instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom. 

Wij kijken uit naar uw aanmelding! 
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Flyer ‘Een weekje weg’ 

 



 

 

 

Flyer Almeerse Kidscup voetbal 

 

 

 


