
  

 

 
Helioscoop 1 – 26-08-2022 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Voor u ligt de allereerste Helioscoop van dit schooljaar. U ontvangt de 
Helioscoop om de 3 weken. 
 
In een filmpje heb ik mij al eerder aan u voorgesteld en ook via deze weg wil 
ik graag aan u laten weten dat ik ga voor een fijne samenwerking waarin we 
samen gaan voor goed onderwijs voor uw kinderen/ onze leerlingen.  
 
Alle collega’s hebben deze week hard gewerkt om de school in orde te maken 
en hebben veel zin om te starten. 
Het team is er helemaal klaar voor!  
 
Groet, 
Evelien Haanappel 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ouders in de school – WELKOM! 
Wij willen u van harte welkom heten in de school. Daarom zijn (met 
uitzondering van aanstaande maandag) alle ouders weer welkom in de 
school. Hierover leest u verderop meer.  
 
Om genoeg tijd te hebben om uw kind(eren) naar de klas te brengen gaan 

vanaf dit schooljaar de deuren om 08:15 uur open!  

 
Om 08:25 uur willen wij u verzoeken weer de school te verlaten, zodat de 
leerkrachten om 08:30 uur met de les kunnen starten.  
 



  

 

Mocht de klas van uw kind op de eerste verdieping zijn, dan verzoeken wij u 
naar boven te gaan via de trap bij de hoofdingang en via de andere trap de 
verdieping weer te verlaten.  
Wij nemen de eerstkomende weken als proefperiode om te kijken of boven 
goed doorstroomt en er geen opstoppingen ontstaan. Het kan dus zijn dat we 
hier later op terugkomen.  
 
Voor ouders met kinderwagens geldt dat (voor de veiligheid, het overzicht en 
de rust) de kinderwagens bij de kleuteringang gestald dienen te worden.  
 
 
 

 

 

Start van het schooljaar 

Om 08:15 uur zullen wij alle collega’s buiten aan u voorstellen.  
 
Wanneer alle collega’s zijn voorgesteld, worden de groepen één voor één 
omgeroepen en gaan zij met de leerkracht naar binnen.  
 
De kleutergroepen zullen als laatste worden omgeroepen. De leerkracht zal 
na het omroepen met de groep naar de kleuteringang lopen en daar de 
school binnengaan. Heeft u uw kind in een kleuterklas, dan bent u van harte 
welkom om mee te lopen en uw kind naar binnen te brengen.  
Aan alle andere ouders wordt verzocht buiten te blijven. Vanaf aanstaande 
dinsdag is iedereen weer van harte welkom om hun kind naar de klas te 
brengen. We rekenen op uw medewerking. 

 

Agenda 

Hieronder vindt u de belangrijkste data voor de komende periode. In de 
bijlage vindt u een overzicht van het gehele schooljaar.  
 

 

29-08 Start van schooljaar 2022 – 2023  
05-09 Luizenpluizen 

08-09 Informatieavond 

12-09 t/m 30-09 Startgesprekken 

 



  

 

 

 

 
 

Groepsbezetting 

Tijdens de zomervakantie heeft juf Wilma (onderwijsassistent groep 7) 
aangegeven een andere uitdaging te willen zoeken. Gelukkig hebben wij 
meester Joey aan kunnen nemen. Hij zal ondersteuning bieden bij de 
groepen 7 en 8.  
 
Juf Tineke zal zich bezighouden met het werken met groepjes kinderen en 
andere belangrijke zaken oppakken.  
 
 
Hieronder vindt u de actuele groepsbezetting: 
 

Informatieavond 

Donderdag 8 september organiseren wij een informatieavond voor u. Tijdens 
deze avond krijgt u, tijdens twee rondes, informatie over de groep van uw 
kind(eren). De avond ziet er als volgt uit: 
 
19:00 uur> Inloop 
19:10 uur> Welkom door directie (middenruimte) 
19:20 uur> Start eerste ronde  
19:50 uur> Wisselmoment 
20:00 uur> Start tweede ronde  
20:30 uur> Einde  
 
We willen u vragen om u via Social Schools in te schrijven voor de avond. Zo 
weten de leerkrachten hoeveel ouders/ verzorgers zij kunnen verwachten. De 
uitnodiging hiervoor ontvangt u volgende week.  
Mocht u maar één kind bij ons op school hebben, dan kunt u natuurlijk na de 
eerste ronde naar huis.  

Wij zien u graag op 8 september! 

Startgesprekken 

De leerkracht(en) van uw kind nodigen u (via Social Schools) uit voor een 
startgesprek. Tijdens dit gesprek horen zij graag over uw kind(eren). 



  

 

 
 
 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Groep 1/2A  Tineke/ Jeanette Annie   Tineke  Tineke/ Jeanette  Annie  

Groep 1/2B  Tessa  Tessa  Jeanette  Tessa  Tessa  

Groep 1/2C  Jaleesa  Jaleesa  Jaleesa  Jaleesa  Jaleesa  

Groep 3A  Tamara  Tamara  Tamara  Anita  Anita   

Groep 3B  Jorien  Jorien  Jorien  Jorien  Jorien  

Groep 4  Leonie/ Katja  Leonie/ Katja  Lana  Leonie/ Lana  Leonie/Lana  

Groep 5A  Dusty  Dusty  Nadja/Dusty  Nadja  Nadja  

Groep 5B  Kylie  Kylie  Kylie  Kylie  Kylie  

Groep 6  Rosita  Rosita  Rosita  Rosita  Rosita  

Groep 7  Bonny Bonny Bonny Bonny/Melissa  Melissa  

Groep 8  Jan/ Joey Jan/ Joey Jan/ Joey Jan/ Joey Jan 

 
 

Verlofaanvragen 
 
Wilt u voor uw kind verlof aanvragen, dan kan dat via Social Schools. U hoeft 
dus geen formulier op te halen bij de administratie. Wanneer uw aanvraag is 
bekeken krijgt u een melding met daarin de argumentatie voor de 
goedkeuring of afwijzing.  
 
In de bijlage vindt u een stappenplan hiervoor.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijlagen 
In de bijlagen vindt u: 
 

 Overzicht van alle belangrijke data schooljaar 2022-2023  

 Stappenplan verlofaanvragen in Social Schools 

 


