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Schoolreisje/ circus dag  

Al lijkt het alweer een tijd geleden, maar we kunnen terug kijken op heerlijke schoolreisjes. Voor vele 
leerlingen in de midden- en bovenbouw kwam een veel gehoorde wens uit: Walibi. De groepen 3 en 
4 hebben zich perfect vermaakt bij Oud Valkeveen.  
De kleuters hebben zich in één ochtend laten omtoveren tot heuze circusartiesten waarbij u aan het 
eind kon genieten van een echte voorstelling.  

 

Volgend schooljaar 

Zoals u misschien via sociaal media hebt gezien, zijn wij nog op zoek naar een nieuwe leerkracht. Dit 
komt doordat we volgend schooljaar met één groep kunnen groeien. Binnenkort zullen er 
gesprekken zijn met mogelijk nieuwe collega’s.  
 
Zoals u weet is Laura van der Heide waarnemend directeur tot de zomervakantie. Er zijn gesprekken 
geweest met mogelijke nieuwe directeuren. Zodra we bekent mogen maken wie de nieuwe directeur 
wordt van de Heliotroop, ontvangt u een bericht.  
 
Het aantal aanmeldingen van vierjarigen kinderen is erg gegroeid. Dit betekent dat we met grotere 
groepen beginnen en ook eindigen als afgelopen schooljaar. We zijn ons op dit moment aan het 
beraden hoe hier mee om te gaan, omdat dit ook gevolgen kan hebben voor de langere termijn.  

 
Kamp groep 8 

De kinderen van groep 8 gaan met elkaar  op schoolkamp. Zij vertrekken op woensdag 26 juni op de 
fiets naar Huizen en vrijdag 28 juni komen zij moe en voldaan weer terug op school. Wij wensen de 
kinderen heel veel plezier! 

 

Belangrijke data: 
Vrijdag 7 juni GL dag alle leerlingen vrij  
Maandag 10 juni Pinksteren iedereen vrij 
Woensdag 12 juni t/m vrijdag 21 juni Cito groepen 3 t/m 7  
Maandag 24 juni GL dag alle leerlingen vrij 
Woensdag 26 juni Juffendag Kleuters  
Woensdag 26 juni t/m vrijdag 28 juni Kamp groepen 8 
Maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli Week van de rapportgesprekken 
Woensdag 3 juli Bedankochtend hulpouders 
Maandag 8 juli 11.00 t/m 12.00 uur Wenmoment nieuwe klassen 
Woensdag 10 juli Juffendag groep 3 t/m groep 8 
Donderdag 11 juli Laatste schooldag 
 
 
Dinsdag 9 juli Musical groep 8 
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Avondvierdaagse 
Vandaag begint de avondvierdaagse. Hierbij nogmaals de informatie: 
We verzamelen achter de hekken bij voetbalclub AS80.  Dat is links van de zij-ingang. 
We vertrekken om 18:00 uur op maandag, dinsdag en woensdag. En om 18:30 uur op donderdag. 
Zorg dat u om 17.45 uur aanwezig bent en meldt u dan graag bij Sabine of Bianca. Een fijne 
wandeling alle avonden. Het is leuk & handig als de kinderen hun Heliotroop T-shirt dragen. 

 
Scholing team 

Op vrijdag 7 juni zijn de leerlingen vrij. Het team gaat deze dag aan de slag om de visie te herijken. 
Aan het einde van de dag is dan ons nieuwe (hoger) doel voor de toekomst vastgesteld. Een gewaagd 
doel: namelijk de kernkwaliteiten en kernwaarden vaststellen. Zo kunnen we nog beter richting 
geven aan ons onderwijs.  
Op maandag 24 juni zijn de leerlingen ook vrij. Het team krijgt deze ochtend een scholing met 
betrekking tot de verbeterde meldcode kindermishandeling. ’s Middags worden er rapporten 
geschreven. 
 

Toiletten schoonmaak 

We hebben 2 ouders die regelmatig de toiletten aan het eind van de ochtend extra schoonmaken. 
Wij zijn hier erg blij mee en u denk ik ook. We zien echt dat de toiletten vele malen schoner zijn. En 
het leert dat als iets schoon oogt, het ook netter blijft. Heeft u eventueel ook nog een half uurtje per 
week/ per 2 weken over? Misschien kunt u dan ook helpen bij de schoonmaak. Dat zou erg fijn zijn.  
U kunt dit dan bij juf Jeannette aangeven.   
 

Musical groep 8 
De eind musical van groep 8 is op dinsdag 9 juli. Dit jaar maken de leerlingen de musical helemaal 
zelf. Ze schrijven de teksten, ontwerpen de kleding en maken het decor. Daarnaast zorgen ze voor de 
regie. Dit wordt een knap staaltje werk.  

 

Juffendag  
Dit schooljaar vieren de kleuterjuffen op een andere dag hun verjaardag dan de leerkrachten van de 
groepen 3 t/m 8. Voor de kleuterjuffen is dit woensdag 26 juni. Voor de juffen van de groepen 3 t/m 
8 is dit woensdag 10 juli ( in de laatste schoolweek).  

 

CITO toetsen 
Maandag 12 juni starten de laatste CITO toetsen van dit schooljaar. Het is belangrijk dat de kinderen 
de toetsen in alle rust kunnen maken. Wanneer kinderen te laat op school komen, of later komen 
door een afspraak is dit storend voor de rest van de klas. Wilt u hier alstublieft rekening mee 
houden?  

 

Bedankmoment hulpouders 

Zonder hulp van jullie als ouder kunnen we diverse leuke activiteiten niet door laten gaan. We willen 
iedereen die geholpen heeft het afgelopen schooljaar dan ook even in het zonnetje zetten en 
hartelijk bedanken. Een officiële uitnodiging, met daarin alle informatie volgt nog. U kunt echter al 
wel vast 3 juli van 11.00 tot 12.00 uur in uw agenda vrijhouden.  

 


