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Beste ouders/ verzorgers, 
 
De klok een uur achteruit, het waait wat harder dan voorheen en het is wat sneller 
donker. Een nieuw seizoen is aangebroken, een periode waar wij eigenlijk wel naar 
uitkijken. Een periode met warmte, gezelligheid en leuke feesten.  
 
Als eerste gaan we Sint Maarten vieren en komt de Sint natuurlijk in het land. Hierover 
hoort u van de leerkrachten t.z.t. meer. U kunt u wel inschrijven voor het helpen met het 
versieren van de school!  
 
Wij zijn er klaar voor en hebben er veel zin in!  
 
Groet, 
Evelien Haanappel 
 

 

 

Personeel – Juf Jeanette 

November is een maand met leuke momenten maar ook met een afscheid.  
1 november was juf Jeanette namelijk 25 jaar in dienst van de ASG! Wat 
een mooi mijlpaal! Nogmaals van harte gefeliciteerd juf! 
 
En dan het afscheid, want 30 november is de laatste werkdag van juf 
Jeanette; ze gaat daarna lekker van haar pensioen genieten. Op school zullen wij daar met 
(oud)-collega’s aandacht aan besteden. Met een lach en een traan.  
 
Wij kunnen goed begrijpen dat u als ouder/ verzorger ook afscheid wil nemen van haar.  

Daarom is woensdag 30 november vanaf 

11:30 de deur bij de kleuteringang open.  

In de ‘kleuterhal’ is dan de mogelijkheid om gedag te zeggen. Voelt u 
welkom!  
 

Agenda 

Hieronder vindt u de belangrijkste data voor de komende periode.   

Datum Wat 

9 november Voorstelling groep 7 

11 november Sint Maarten 

14 november Versieravond Sinterklaas  

25 november Studiedag 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Helioscoop 4 – 04-11-2022 

 

 
 

Voorstelling groep 7 

Woensdag 9 november is het de beurt aan groep 7 om een 
voorstelling te laten zien aan hun ouders/ verzorgers, opa’s/ oma’s en 
wie er dan ook maar wil kijken.  
De groep heeft helemaal zelf iets bedacht en zal ook zelf de 
voorstelling presenteren.  
De voorstelling start rond 08.30 – 08.40 uur. Iedereen die komt kijken 
kan dus gelijk plaatsnemen in de middenruimte.  

 

 

Te laat 

 
We merken de afgelopen periode dat er kinderen structureel te laat komen. De les begint 
om 08:30 uur en we verwachten dan ook iedereen in de klas. Kinderen die na 08.30 in de 
klas komen zijn officieel te laat.  
Vanuit de leerplicht wordt de 3-6-9-12- regeling aangehouden en wij zullen deze ook 
volgen.  
 

Leerlingen die te laat op school komen worden gemeld in de verzuimregistratie.  
 

3x te laat: De leerkracht stuurt een Social Schools bericht. 
6x te laat: De leerkracht gaat in gesprek met ouders/verzorgers. 

9x te laat: De directie gaat in gesprek met ouders/verzorgers. 
12x te laat: De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld. 

 
 

Om zo weinig mogelijk lessen te missen vragen wij u om afspraken voor de huisarts, 
(beugel)tandarts etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Wilt u ook deze bezoeken vooraf 

melden in Social Schools? Deze melding dan graag naar leerkracht en administratie sturen. 

 

 

Versieravond Sinterklaas 

Maandag 14 november gaan we vanaf 19:00 uur met collega’s en ouders de school 
versieren voor het Sinterklaasfeest.  
 
We zijn dus op zoek naar ouders die mee willen helpen met het versieren van de school.  
 

Bij de ingangen van school vindt u vanaf 7 

november een inschrijflijst.  

 
Schrijft u zich in en helpt u mee? 
 

 

Studiedag 25 november 
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25 november staat er weer een studiedag gepland.  
Deze dag zullen wij wederom aan de slag gaan met ons 
rekenonderwijs.  
We gaan ons nog meer verdiepen in Wereld in Getallen 5 en 
gedetailleerder kijken naar ons aanbod. 
 

 

Inschrijven broertjes en zusjes 

 
Heeft u een zoon/ dochter en is hij/zij (binnenkort) 3?!  
Dan is nu het moment om hem/ haar in te schrijven!  
 
U kunt hiervoor een mail sturen naar 
administratie@heliotroop.asg.nl 
 
Jeannette neemt dan contact met u op.  

 

Zij – instromers – Is het onderwijs iets voor u? 

 
De vraag naar personeel in het onderwijs is nog altijd onverminderd groot. Daarom 
organiseert Flevowijs op dinsdag 8 november een informatieavond waar geïnteresseerden 
al hun vragen kunnen stellen aan zij-instromers, oftewel mensen die zelf ook kozen voor 
een overstap naar het onderwijs. 
 
In de bijlage vindt u een flyer over het zij-instroomtraject voor het onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bijlagen 

 
- Zij-instroomtraject> Het onderwijs, iets voor u?  
- Erik & Emy > Gratis gymmen voor kinderen van 2 t/m jaar in Kruidenwijk 
- Droomspeelbus> Gratis sport, spel en plezier voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in 

Kruidenwijk 
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