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Start school

We gaan weer beginnen
Na een lange zomervakantie gaan wij maandag weer beginnen. Wij hebben er enorm veel zin in
en hopen alle kinderen weer gezond op school te zien.
Dit schooljaar gaan we beide ingangen gebruiken voor het brengen en halen van de kinderen.
Op de 1e verdieping zijn de lokalen geschilderd en nieuwe kozijnen geplaatst. De groepen 6, 7a en
7b en 8 zitten dit schooljaar boven. Nadat u natuurlijk boven bent gaan kijken waar uw kind zit
willen wij u vragen om i.v.m. de ruimte boven zoveel mogelijk beneden afscheid te nemen van uw
kind.
Er zijn 3 nieuwe teamleden gestart dit schooljaar. Hieronder stellen zij zich aan u voor.
Irma Tilanus groep 7b
Mijn naam is Irma Tilanus en ik sta dit jaar voor groep 7b op de maandag, dinsdag en woensdag.
Hiervoor heb ik op de Klaverweide gewerkt in de groepen 5 tot en met 8. Na 10 jaar vond ik het tijd
voor verandering. Na een heerlijke vakantie met de boot, veel gelezen en gezwommen ben ik goed
uitgerust om er een fijn jaar van te gaan maken.
Hans Groen groepen 1/2
Ik ben Hans Groen en ik kom de groepen 1/2 versterken. Al 22 jaar werk ik als leerkracht in de
onderbouw op verschillende scholen in Almere. Zelf heb ik 3 kinderen maar die zijn al super groot:
3 zonen van 23, 21 en 19 jaar. Ik ben er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend.
Ibthal Abusama onderwijsassistent
Ik ben Ibthal (29) ik ben al 9 jaar getrouwd en woon in Almere muziekwijk. Ik ben zeer
enthousiast om dit schooljaar te starten als onderwijsassistent bij De Heliotroop. Ik zal als
onderwijsassistent de juffen helpen om dingen voor te bereiden, kinderen te begeleiden etc.
Ik zie jullie graag binnenkort.

Jaarplanning
Voor de zomervakantie heeft u een jaarplanning van ons gekregen. Volgende week vrijdag
versturen wij deze nogmaals. Nieuwe ouders hebben de planning dan ook ontvangen en er zijn
een paar kleine wijzigingen. (niet in vrije dagen)
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Niet vergeten:
- De luizenzak mee naar school te geven
- Uw kind(eren) aan te melden voor overblijf of naschoolse opvang
- De deuren gaan om 8.20 uur open. De lessen beginnen om 8.30 uur.
Gymrooster:
Donderdag
8:30 - 9:15
9:15 - 9:55
9:55 - 10:35
10:35 - 11:15
11:15 – 12:00

groep 8
groep 5
groep 6
groep 4
groep 7B

13:15 - 13:55
13:55 - 14:35
14:35 - 15:15

groep 3A
groep 3B
groep 7A

Vrijdag
8:30 - 9:15
9:15 - 9:55
9:55 - 10:35
10:35 - 11:15
11:15 – 12:00

groep 6
groep 4
groep 8
groep 5
groep 7A

13:15 - 13:55
13:55 - 14:35
14:35 - 15:15

groep 3B
groep 3A
groep 7B

De groepen die starten om 8.30 met gym starten bij de grote gymzaal aan de Basilicumweg
200.
De groepen 3 starten om 13:15 uur bij gym.
De kinderen die bij de overblijf zijn worden door meester Ernst-Jaap meegenomen naar de
gymzaal. Hij vertrekt om 12.55 uur, mocht u uw kind niet naar de gymzaal kunnen brengen dan
mag u uw kind om 12.55 uur op school, buiten bij de hoofdingang brengen zodat hij/zij met de
meester mee kan lopen.
De groepen 7 eindigen bij gym en gaan zelfstandig vanaf de gymzaal naar huis.

Tot aanstaande maandag
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