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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het laatste staartje van 2022 komt eraan. Een jaar waarin er hier op school een periode is 
afgesloten en een nieuwe is gestart. Met volle vaart, veel energie, enthousiasme en met 
ontzettend veel vertrouwen.  
 
De eerste periode van ons schooljaar zit erop, wij gaan met dezelfde energie door naar 
2023.  
 
Namens het team wens ik u alvast fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023.  
 
Groet, 
Evelien Haanappel 
 
 
 
 
 

 

 

Personeel  

• Na de kerstvakantie komt Juf Manon bij ons werken. Zij is onderwijsassistent en zal 
voornamelijk ondersteunen bij de onder- en middenbouw. Zij stelt zich verderop in 
de Helioscoop aan u voor.   

• Juf Tineke van den Bos was herstellende van 
een operatie, maar zal vanaf aanstaande 
woensdag haar werkzaamheden weer volledig 
oppakken.  

• Juf Jorien heeft aangegeven op zoek te willen 
gaan naar een andere uitdaging. De 
ouders/verzorgers en kinderen van de groepen 
3 zijn vanmiddag op de hoogte gebracht. Wij 
wensen Jorien al het beste en veel geluk!  
 

Agenda 

Hieronder vindt u de belangrijkste data voor de komende periode.   

Datum Wat 

21-12-2022 Kerstdiner > Zie eerder Social Schools bericht. 

23-12-2022 Kinderen om 12:00 uur vrij. 

24-12-2022 t/m 08-01-2023 Kerstvakantie  

Week van 09-01-2023 Luizenpluizen 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Helioscoop 6 –--- 16–12-2022 

 

 

Even voorstellen – Juf Manon 

Hoi! Ik ben Manon (27) en ik woon in Lelystad. Vanaf januari ga ik 
aan de slag als onderwijsassistent en zal ik voornamelijk te zien zijn 
bij de groepen 1/2. 
Na mijn studie ben ik veel gaan reizen en ben daarna terecht 
gekomen in de kinderopvang. Dit heb ik 4,5 jaar gedaan en was nu 
toe aan een nieuwe uitdaging.  
Mijn eerste indruk van de school was meteen goed. Knus, gezellig 
team en lieve spontane kinderen. Ik ben daarom erg blij dat ik 
hiervan onderdeel mag zijn!  
Ik heb enorm veel zin om bij de Heliotroop te beginnen, en ik zie 
jullie graag na de kerstvakantie voor een ontmoeting. 
 
Liefs, Manon 
 

 

 

Is uw kind ziek? 

 
Wij willen u vragen om bij een ziekmelding via Social Schools een 
berichtje te sturen naar de leerkracht EN naar Jeannette van de 
administratie.  
Het kan namelijk zijn dat er een invaller voor de groep staat en/of 
dat de leerkracht het bericht zelf niet leest. Wanneer u Jeannette 
van de administratie toevoegt aan uw gesprek, heeft zij gelijk een 
duidelijk overzicht van alle absentiemeldingen.  

 
Wilt u telefonisch uw kind absent melden, dan vragen wij u voor 08:00 uur te bellen. 

Kerstkoor 

Volgende week kunt op dinsdag- en donderdagochtend nog genieten van ons fantastisch 
kerstkoor dat bestaat uit de meesters- en juffen van ons team.  
 
Op deze dagen is daarom de Kleuteringang gesloten en bent u allemaal welkom om bij de 
hoofdingang de school binnen te komen.  
 
Wilt u zo ver mogelijk de school inlopen? We begrijpen dat 
u niets wilt missen van ons optreden, maar hierdoor 
ontstaat er een opstopping en moeten ouders/ verzorgers 
en kinderen buiten wachten. 
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Mondhygiënist op de Heliotroop? 

 
U heeft het wellicht zien staan; bij deze Helioscoop is een POLL toegevoegd.  
 
Ik wil via de poll bij u peilen of u gebruik zou willen maken van gratis mondzorg op school (voor uw 
kind(eren)). Mocht er voldoende interesse zijn, dan gaan we dit op school organiseren.   

POLL: Interesse? 
 
Waarom preventieve mondzorg?  
Goede mondgezond is erg belangrijk. Uit onderzoek blijft dat in Nederland een groot 
aantal kinderen niet of nauwelijks naar de tandarts gaat.  
 
Hoe gaat dit te werk? 

• Ouders/ verzorgers krijgen een informatiebrief/aanmeldformulier;  
• De mondhygiënist komt op school;  
• De kinderen worden in overleg met de leerkracht even uit de klas gehaald;  
• De preventieve mondzorgbehandeling vindt plaats (controle van het wisselgebit, 

controle op gaatjes, mondhygiëne controle, instructie en waar nodig 
gebitsreiniging);  

• De kinderen worden weer naar de klas begeleidt;  
• Aan het eind van de dag krijgen ouders/verzorgers per e-mail een rapportage van 

de behandeling. Indien nodig wordt de tandarts op de hoogte gesteld van 
bijzonderheden;  

• De behandeling is gratis, mondzorg voor kinderen tot 18 jaar valt onder de 
basisverzekering, geen eigen risico;  

• Er wordt rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd door MAIN Mondige Zorg.  

Zou u hier gebruik van willen maken? 

Geef dit dan (voor 24-12-2022) door via de Poll!  
(Uw antwoord is anoniem en niet zichtbaar voor anderen) 
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Ruitenheer Kinderkerstfeest  
 

Op woensdag 21 december a.s. wordt het supportersplein 
van voetbalclub Almere City omgetoverd tot 
Winterwonderland. Op deze dag organiseert Ruitenheer het 
Ruitenheer Kinderkerstfeest waarbij Almeerse kinderen van 
6 t/m 12 jaar, die het thuis financieel moeilijk hebben, een 
feestelijk kerstcadeau kunnen ophalen. 
 
 

 
Via het Ruitenheer Kinderkerstfeest hoopt Ruitenheer zoveel mogelijk kinderen blij te 
kunnen maken. Als ouder kunt u een mail naar kerst@ruitenheer.nl sturen. Het is 
belangrijk dat in de mail het aantal kinderen, leeftijd en geslacht is vermeldt. Dit kan tot 
zondag 18 december.  
  
Ruitenheer is een bedrijf dat maatschappelijk, sociaal en sportief betrokken is. Het 
Ruitenheer Kinderkerstfeest is een initiatief in samenwerking met Almere City FC, 
waarmee Ruitenheer al jarenlang een fijne samenwerking heeft. Momenteel is Ruitenheer 
de hoofdsponsor van de Ruitenheer Football Academy van Almere City.  
 

 

Inschrijven broertjes en zusjes – HERHAALD BERICHT 

 
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.  
 
 

 

 
 

mailto:kerst@ruitenheer.nl
mailto:administratie@heliotroop.asg.nl

