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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Het schooljaar zit er alweer bijna op. Wederom was het een bijzonder jaar. Na de sluiting is er door alle 

collega’s en door de leerlingen keihard gewerkt om eventuele achterstanden in te halen. Inmiddels is 

bekend geworden dat er vanuit de overheid geld beschikbaar is gekomen om achterstanden weg te 

werken, de zogenaamde NPO gelden. Momenteel worden plannen gemaakt over hoe we deze gelden 

gaan besteden.  

In deze Helioscoop staat de formatie; welke groep krijgt volgend schooljaar welke leerkracht. Ook stuur ik 

u de jaarplanning voor komend schooljaar toe.  

Inmiddels zijn er ook versoepelingen mbt. de Coronamaatregelen in het PO aangekondigd die vanaf 

maandag in zullen gaan. Voor de laatste 2 weken van het schooljaar betekent dit nog geen grote omslag 

voor onze school, het is nu te kort dag om alles anders te organiseren. Het afscheid van groep 8 gaat dus 

gewoon door zoals gepland. Waar we wel in meegaan, is het opheffen van de 'cohorten': kinderen van 

verschillende groepen mogen vanaf maandag bij voorbeeld weer samen buiten spelen. Ook de 

mondkapjesplicht in de gangen voor de groepen 7 en 8 komt te vervallen. Andere versoepelingen volgen 

waarschijnlijk na de zomervakantie. We zullen daar later op terug komen. 

Op persoonlijk front heb ik nieuws; mijn man en ik verwachten namelijk ons tweede kindje in november. 

Wij kijken er enorm naar uit om een tweede kindje te mogen verwelkomen. Een week voor de 

herfstvakantie zal ik met zwangerschapsverlof gaan. Uiteraard houd ik u op de hoogte van hoe mijn 

vervanging zal worden geregeld.  

Met vriendelijke groet,  
Patricia Wijngaarden 
Directeur De Heliotroop 

Belangrijke data: 

Maandag 5 juli: Wenuurtje 

Woensdag 7 juli: Afscheid groep 8 

Vrijdag 9 juli: Studiedag, alle leerlingen vrij    

Vanaf 12 juli: Zomervakantie 

Basisschool De Heliotroop 

Beemdgrasstraat 12 

1313 CM Almere 

Tel.: 036-7670460 
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Afscheid juf Chantal 
Helaas gaat juf Chantal ons na dit schooljaar verlaten. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan op een andere 
school. Wij wensen juf Chantal heel veel succes en plezier op haar nieuwe school en bedanken haar 
voor het afgelopen schooljaar.  
 
Meester Jan 
Graag stellen wij een nieuw teamlid aan u voor; meester Jan. Meester Jan zal komend 
schooljaar 4 dagen per week lesgeven aan groep 5. 
Meester Jan: “Mijn naam is Jan Heeneman, vader van 3 kinderen (31, 32 en 34 jaar) en 
opa van vooralsnog 4 kleinkinderen (12, 11, 3 en 1 jaar). De afgelopen 42 jaar heb ik 
gewerkt in alle groepen van de basisschool, op een school voor speciaal basisonderwijs 
en op twee scholen voor voorgezet onderwijs.  
Mijn hobby’s zijn tuinieren, klussen in en rondom het huis en musea bezoeken met de 
kleinkinderen. In de vakantie gaan mijn vrouw en ik graag met de caravan op stap.  
Afgelopen woensdag heb ik een bezoekje gebracht aan mijn nieuwe werkplek op de Heliotroop. Ik heb 
toen kennis gemaakt met gezellige kinderen en aardige collega’s. Ik kijk er naar uit om na de 
zomervakantie aan mijn 43e werkzame jaar in het onderwijs te beginnen.” 
 
Formatie 

Komend schooljaar ziet de formatie er als volgt uit: 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2A Juf Tineke B Juf Tineke B Juf Tineke B Juf Annie Juf Annie 

Groep 1/2B Juf Jeanette Juf Jeanette Juf Jeanette Juf Jeanette Juf Lana 

Groep 1/2C Juf Jaleesa Juf Jaleesa Juf Jaleesa Juf Jaleesa Juf Jaleesa  

Groep 3A Meester Dusty Meester Dusty Juf Tamara Juf Tamara Juf Tamara 

Groep 3B Juf José Juf José Juf Anita Juf Anita Juf Anita 

Groep 4A Juf Nikky Juf Nadja Juf Nadja Juf Nadja Juf Nikky 

Groep 4B Juf Leonie Juf Leonie Meester Dusty Juf Leonie Juf Leonie 

Groep 5 Meester Jan Juf Caroline Meester Jan Meester Jan Meester Jan 

Groep 6A Juf Rosita Juf Rosita Juf Rosita Juf Rosita Juf Rosita 

Groep 6B Juf Fatima Juf Fatima Juf Fatima Juf Fatima Juf Fatima 

Groep 7 Juf Tineke Juf Nikky Juf Tineke  Juf Tineke Juf Tineke 

Groep 8 Juf Irma Juf Irma Juf Irma Juf Suus Juf Suus 

 

Alternatief schoolreisje 

Vrijdag 28 mei was de dag van het alternatieve schoolreisje. Wat hebben we met z’n allen genoten van 
deze mooie dag. Er waren leuke activiteiten in de klas, een stormbaan en springkussen op het plein, een 
uitje naar de midgetgolfbaan en sportieve activiteiten in de gymzaal. Er was gezorgd voor een heerlijke 
lunch en een ijsje. Kortom een top dag!  

 
  



 

 

 

Auto’s 

Ondanks ons herhaaldelijk verzoek, blijft het parkeren bij school een 

probleem. 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 

regelmatige gevaarlijke situaties, omdat kinderen hierdoor      

onbewaakt   oversteken. Wilt u alstublieft even parkeren op een 

parkeerplaats in de buurt? De politie/ handhaving zal de komende 

periode vaker komen controleren.  

 
Meubilair 
Goed nieuws, we krijgen komend schooljaar nieuw meubilair. Dit zal rond de Kerstvakantie zijn. Om 
deze reden is er zowel de dag voor de Kerstvakantie, als de dag na de Kerstvakantie een ‘verhuisdag’ 
ingepland. Deze dagen gebruiken wij om de school leeg te halen en weer in te richten.  
 
Snottebellenbeleid  
Is uw kind verkouden, dan moet het thuisblijven 
Ook al zijn er versoepelingen, verspreiding van corona moeten we blijven tegengaan. Nog steeds geldt 
dat iedereen die klachten heeft die bij corona passen, thuisblijft. De belangrijkste klachten bij zijn 
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of 
benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 
graden. 
 

Voor kinderen van 4 – 12 jaar  
Voor kinderen van 4 - 12 jaar is het thuisblijf- en testbeleid van de overheid gelijk aan dat van 
volwassenen. Dit geldt ook als uw kind naar de BSO gaat. Zij moeten met alle klachten passend bij 
corona thuisblijven en -  indien u als ouders dit wilt - getest worden. Dus ook bij verkoudheidsklachten 
zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn. Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende 
chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. U kunt 
hiervoor ook de beslisboom van ASG raadplegen. 
 
Wanneer naar school en wanneer thuis blijven 
Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten 
kinderen met klachten thuisblijven? 
Kinderen van 0 t/m 12 jaar die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Als de 
testuitslag negatief is, mogen kinderen naar school of kinderopvang tenzij er een quarantaine-advies 
geldt. Dat is het geval in bijvoorbeeld de volgende situaties: 

 Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  
 Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij corona, ook 

koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon 
een negatieve testuitslag heeft. 

 Kinderen met een huisgenoot met corona. 
 Kinderen die een nauw contact zijn van iemand met corona. 
 Kinderen die terugkomen uit een hoog risicogebied.  

https://www.asg.nl/corona-informatie-voor-ouders


 

 

 

Meer informatie vindt u op de site van de RIVM: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

Nieuwe leerlingen 
Het gaat goed met onze school. Dit zien we ook terug in de vele aanmeldingen. Helaas zitten onze 
kleuterklassen voor komend schooljaar al helemaal vol. Wij krijgen veel vragen van ouders die alsnog 
hun kind bij ons op school willen inschrijven. Dit is voor de kleuterbouw voor komend schooljaar niet 
mogelijk. Wij werken met wachtlijsten. Ons protocol met betrekking tot nieuwe leerlingen is als volgt: 

 Ouders schrijven zich in voor de wachtlijst middels het formulier ” Vooraanmelding 

Heliotroop” 

 Uw kind dient minimaal 2 jaar oud te zijn om hem/haar te mogen aanmelden voor de 

vooraanmelding 

 Diverse factoren spelen een rol voor de plaats op de wachtlijst; waaronder: 

1. Broertje/zusje (voorrang) bij ons op school 

2. Woonachtig in Kruidenwijk 

3. Datum vooraanmelding 

 Pas op het moment dat er plaats is voor uw kind, komen ouder(s)/verzorger(s) en de leerling 

voor een rondleiding in aanmerking, uw kind dient dan minimaal 3 jaar en 2 maanden oud te 

zijn. 

 De administratie zal contact met u opnemen als uw kind voor een rondleiding in aanmerking 

komt.  

 De directie heeft te allen tijde de beslissende stem over het wel/niet plaatsen van uw kind 

 
Lustrum 
Komend schooljaar bestaat De Heliotroop 10 jaar. Dat vraagt om een feestje. Hoe deze feestelijkheden 
eruit gaan zien, dat blijft nog even geheim    
 
 
 
 
 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


 

 

 

 



 

 

 

 


