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Beste ouders/verzorgers,  

We kunnen terugkijken op een goed Sintfeest. Anders dan andere jaren, dat wel. Dit keer geen 
ontvangst op het plein. De kinderen hebben het heel flexibel opgepakt, want het feit dat Sinterklaas in 
de school heeft geslapen maakt een hoop goed! 

 
Inmiddels staan we al weer in standje Kerst. De school is 
weer prachtig versierd.  
Van de kerstcommissie heeft u bericht ontvangen hoe we 
dit jaar de Kerst met de kinderen gaan vieren. Dit bericht 
volgt nogmaals in de weekbrief. 
 
Verkoudheid 

Hoewel een tijdje geleden vanuit de overheid is besloten 

dat kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn) wel naar school mogen, willen u toch vragen om uw kind niet 

met een zware verkoudheid naar school te sturen. De leerkrachten maken hiermee namelijk grotere 

kans om verkouden te worden, maar ook andere kinderen in een groep kunnen mogelijk aangestoken 

worden. Een leerkracht met verkoudheidsklachten zal getest moeten worden, want de symptomen 

van een verkoudheid verschillen niet veel met die van Corona. Hierdoor moet er vaak vervangen 

worden. Als het niet mogelijk is om uw kind thuis op te vangen, dan willen wij u vragen om ook thuis 

met uw kind te bespreken dat het regelmatig de handen wast om de besmetting zoveel mogelijk te 

beperken.  

 

Belangrijke data: 

Woensdag 16 december: Alle kinderen nemen een bord, bestek en beker mee.  

Donderdag 17 december: doorlopend rooster met Kerstlunch. Om 14.00 zijn de kinderen uit.  

Vrijdag 18 december vanaf 12.00 – 4 januari 2021: Kerstvakantie 
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Aanmelden van broertjes en zusjes die binnenkort 4 jaar worden  

Na de oproep van de vorige keer hebben veel ouders jongere broertjes en zusjes aangemeld op de 

Heliotroop. De Heliotroop loopt op het moment snel vol en we zijn gestart met het voeren van een 

wachtlijst, omdat we de groepen niet boven 30 kinderen willen laten groeien. Aangezien we inmiddels 

meerdere keren herinnerd hebben, zal er voor volgend schooljaar dan ook voor broertjes en zusjes 

binnenkort geen plaats meer zijn. Mocht u nog geen actie hebben ondernomen doet u dit dan nog 

voor de Kerstvakantie.  

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, het 

Sinterklaasfeest en de komende Kerstlunch. 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 staat nog 

op de planning, evenals 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 uw kind aanwijzingen geven 

wanneer het kan uitstappen of even parkeren op een parkeerplaats in de buurt? 



 

 

 

 
Schaduwtalentenlab 

Op de Heliotroop kunnen kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die meer aankunnen in overleg met de 

leerkracht en de intern begeleider aangemeld worden voor het Schaduwtalentenlab. 

Het Schaduwtalentenlab wordt aangestuurd door het Talentenlab. 

(Het Talentenlab heeft per schooljaar maar een beperkt aantal plaatsen). 

Het Schaduwtalentenlab is er voor de kinderen uit groep 5/6 en voor de kinderen uit groep 7/8. 

 

Per week komen de kinderen 1 keer bij elkaar en krijgen dan les van een leerkracht die hiervoor 

geschoold is. 

De kinderen leren: onderzoekend leren, kritisch denken, creatief denken, ontwerpend leren en hun 

talenten verder te ontwikkelen. Soms werken de kinderen zelfstandig aan een opdracht, maar er zijn 

ook lessen waarbij het samenwerken centraal staat. 

 
Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor de ontwikkeling van leerlingen? Onze school 

legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens 

zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met 

bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn belangrijk voor 

wetenschappelijk onderzoek. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school  

 

beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. De school gaat de 

resultaten van taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

(www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze 

leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor 

het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt 

het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Mocht u toch bezwaar 

hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw kind, dan kunt u dit laten weten via 

asgcommunicatie@asg.nl. Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS 

gestuurd worden. Wilt u hierover meer lezen: kijkt u dan hier voor meer informatie. 

 
Sport & Cultuur materialen inzameling voor kinderen in Almere 

Coördinator van Jeugdfonds Sport & Cultuur Yvonne Wolff zet een inzamelingsactie op voor kinderen 

die het tijdens de feestmaand moeilijk hebben thuis. Verschillende mensen, gemeente, organisaties 

en het zorgveld zetten zich met zijn allen in voor kinderen in Almere om meer te kunnen bewegen en 

mee te kunnen doen met de aangeboden activiteiten. Sportmaterialen en materialen om muziek of 

kunst mee te maken worden gemist als de kinderen lid zijn van een vereniging. Deze materialen om 

mee te kunnen doen met de activiteiten waar je lid van bent via het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn 

vaak niet te betalen.  

 

In Almere zijn 9.000 kinderen die leven op de armoedegrens. Door de corona crisis is de verwachting 

dat hier nog meer kinderen bij zullen komen. In samenwerking met verschillende partijen kan 

Jeugdfonds Sport & Cultuur het voor kinderen een beetje mooier maken. De inzameling van de 

materialen zal ervoor zorgen dat nog meer kinderen de weg naar Sport & Cultuur zullen vinden. Het 

doel is dus om kinderen die het nodig hebben via Focus4Care te verwijzen naar de shop vol met Sport 

http://www.cbs.nl/
http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
mailto:asgcommunicatie@asg.nl


 

 

 

& Cultuur materialen. De eerste twee weken van januari 2021 kunnen we de kinderen voorzien van 

gratis Sport & Cultuur materialen.  

 

Trek je kast leeg en breng het naar het Echnaton 

 

Van 15 tot 18 december kunnen de materialen worden verzameld bij het Echnaton. Er zal een kar staan 

waar de materialen kunnen worden afgegeven. Vanaf dinsdag 5 januari 2021 kunnen alle kinderen  

 

terecht van 10.00-14.00 uur bij “Focus4Care” in het Buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat 8,1328 BC 

Tussen de Vaarten om geschikte spullen uit te kiezen en deze gratis op te halen.  

 

Alle kinderen in Almere zijn welkom om nieuwe spullen uit te kiezen of hun spullen te brengen. Wij 

zouden hier super blij mee zijn! Financiële bijdragen en schenkingen van spullen zijn van harte welkom. 

Meer informatie is te vinden op de website https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/  in 

de nieuwsbrieven, uitingen van het Echnaton, de Schoor, Kleur in Cultuur en op de social media 

kanalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere.  

 

Helaas zit mijn tijd op de Heliotroop er bijna op. In de 

afgelopen 4 maanden heb ik samengewerkt met een 

fantastisch team en heb ik ervaren dat het team zich 

enorm inspant om er voor de kinderen en elkaar te zijn. 

Ik vind het dan ook oprecht jammer om de Heliotroop 

te verlaten, maar heb inmiddels een baan als 

schoolleider op de Polderhof aanvaard. Een nieuwe 

uitdaging. Ik wens Patricia langs deze weg succes en 

veel plezier als ze het stokje weer van mij overneemt. 

 

Het team 

Omdat de school gesloten is voor ouders, was een veel gehoorde wens om nog een keer een foto van 

de leerkracht te zien, waardoor juf/meester een gezicht krijgt. Op de volgende bladzijde treft u een 

“koppenkaart” aan van het team, waarmee wij u gelijker tijd hele fijne feestdagen wensen. 

 

Ik wens u mede namens het team een hele fijne Kerstvakantie 

 

Annet van Brussel,  

Interim Directeur 

basisschool De Heliotroop    
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