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Belangrijke data:
Maandag 8 juli 11.00 t/m 12.00 uur
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli

Wenmoment nieuwe klassen
Musical groep 8
Juffendag groep 3 t/m groep 8
Laatste schooldag

Bijlages: in een aparte mail voor alleen de kleuters verdeling over de groepen 3
Bibliotheek: leeslogboek
Uitnodiging voor wie voetballen leuk vindt

Groepsindeling 2019-2020
We hebben goed nieuws! We heten graag twee nieuwe collega’s welkom op de Heliotroop!
Juf Bianca Roest komt voor groep 4 en Meester Dusty van Bochove komt bij ons werken als
onderwijsassistent.
Zoals u kunt zien zijn we 1 groep gegroeid, dus zal er ook voor het eerste jaar een aanmeldingsstop komen
voor de kleutergroepen. Zoek ons even op als u hier vragen over heeft. De kleutergroepen krijgen
ondersteuning van een onderwijsassistent.
Juf Martine zal 4 dagen per week haar werkzaamheden als intern begeleider uitvoeren.
Juf Fatima zal de Helioplus klas weer begeleiden.
We hebben weer veel zin in het nieuwe jaar!

Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1 /2 A

Juf Conny

Juf Conny

Juf Conny

Juf Annie

Juf Annie

1 /2 B

Juf Jeanette

Juf Jeanette

Juf Jeanette

Juf Jeanette Juf Ibthal

1/2 C

Juf Jaleesa

Juf Jaleesa

Juf Jaleesa

3A

Juf Tamara

Juf José

Juf Tamara

3B

Juf Leonie

Juf Leonie

Juf Anita

Juf Jaleesa
Juf Tamara
ochtend
Middag juf
Caroline
Juf Anita
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Juf Jaleesa
Juf Tamara
ochtend
Middag juf
Caroline
Juf Leonie

4A

Juf Bianca

Juf Bianca

Juf Bianca

Juf Bianca

Juf Bianca

4B

Juf Nikky

Juf Nikky

Juf José

Juf José

Juf Nikky

5

Juf Fatima

Juf Fatima

Juf Fatima

Juf Fatima

Juf Fatima

6

Juf Suus

Juf Suus

Juf Suus

Juf Suus

Juf Suus

7

Juf Tineke

Juf Nadja

Juf Tineke

Juf Tineke

Juf Tineke

8A

Juf Linda

Juf Linda

8B

Juf Irma

Juf Irma

Juf Linda
Juf Irma/juf
Nadja

Juf Linda
Juf Anita
Juf Irma/Juf
Juf Nadja
Nadja

Vakleerkracht

Meester
Ernst-Jaap

Meester
Ernst-Jaap

Juf Caroline

Juf Caroline

Directie
Onderwijs assistent

Juf Caroline

Onderwijs assistent Juf Ibthal
Meester
Onderwijs assistent
Dusty
Intern begeleider
Juf Martine

Juf Ibthal
Meester
Dusty
Juf Martine

Juf Ibthal

Administratie

Jeannette

Jeannette

Jeannette

Juf Ibthal

Meester Dusty
Juf Martine

Juf Martine
Jeannette

Wenuurtje nieuwe groep
Maandag 8 juli gaan de kinderen een uurtje wennen in de nieuwe groep met de nieuwe leerkracht.
Dat is natuurlijk altijd even spannend maar iedereen vind het erg leuk. De nieuwe kinderen die na de
zomervakantie starten op De Heliotroop zijn daarvoor ook uitgenodigd.

Juf Anita 40 jaar juf
Op dinsdag 2 juli was juf Anita 40 jaar juf. Dit vieren wij op school op vrijdag 5 juli. Er zullen vast nog een
aantal verassingen zijn deze dag, die we nu nog niet verklappen. Maar vast een tipje van de sluier; om
14.30 uur zullen de groepen 3b en 7b voor juf Anita en familie optreden. Dit zal tot ongeveer 15 uur
duren. Als u juf Anita nog even wilt feliciteren kan dit van 15.15 uur tot 15.35 uur. Daarna gaan we met
de collega’s en genodigden een feestje vieren.

Nieuwe collega’s stellen zich voor;
Dusty van Bochove ; onderwijsassistent
Ik zal mijzelf even voorstellen voor de ouders/voogd en leerlingen die mij nog
niet kennen: Ik ben Dusty van Bochove en ben 19 jaar oud, ik ben vanaf het
schooljaar 2019/2020 werkzaam op basisschool De Heliotroop. Het kan zijn
dat u denkt dat is een bekent gezicht dat kan kloppen. In het schooljaar van
2017/2018 liep ik stage bij groep 7 (dat dit schooljaar groep 8 is) en nu ben ik
terug als werknemer. Ik heb mijn opleiding afgerond en ga volgend schooljaar
werken en doorstuderen.
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In mijn vrije tijd bezoek ik graag culturele activiteiten en ontdekt ik graag nieuwe plekken in binnen
en buitenland. Veder ga ik volgend schooljaar beginnen aan een HBO-deeltijdopleiding.
Ik kijk er erg naar uit om volgend schooljaar te beginnen bij De Heliotroop en jullie beter te leren
kennen.
Bianca Roest; juf groep 4A
Mijn naam is Bianca Roest. Ik ben 40 jaar, getrouwd en heb 2 dochters
van 15 en 13 jaar. Ik sta bijna 20 jaar voor de klas en ik heb gewerkt op
verschillende scholen en groepen in Amsterdam en Almere. Mijn hobby’s
zijn lezen, kamperen en gezellige uitstapjes te maken met mijn gezin.

Nieuwe MR leden stellen zich voor
In de bezetting van de MR is het een en ander gewijzigd. Sandra van Maarschalkerwaart is gestopt.
Wij willen haar bedanken voor al haar inzet en enthousiasme. Tijdens de laatste vergadering heeft ze
een bloemetje en cadeau ontvangen als blijk van waardering.
Omdat de school gegroeid is hebben we er voor gekozen om de MR uit te breiden van 2 naar 3
ouders. Hiervoor hebben onderstaande ouders zich opgegeven. Zij stellen zich even voor.
Mijn naam is Judith Temiz, moeder van Ayse Nur (groep 3b), Emre (groep 1/2b) en Dilek (nog niet op
school). Samen met mijn man run ik ons eigen bedrijf in Amsterdam.
Sinds kort ben ik lid van de MR van de Heliotroop. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de
verschillende zaken die op school spelen. Naast een goede vorm van kennisoverdracht moet de
school ook zorgdragen voor een prettig klimaat waar kinderen zich prettig en veilig voelen, maar
waar ook ouders zich thuis voelen. In mijn rol als MR lid wil ik hier graag mijn steentje aan bijdragen.
Mochten er vragen of dingen zijn die betrekking hebben op MR-zaken, dan kun je me altijd
aanspreken.
Mijn naam is Monique Dorshorst en ben moeder van Jamie Vlek, klas 1/2C en Romy Vlek (nog niet
op school). Ik ben werkzaam als grafisch vormgever bij een bedrijf in Almere.
Ik ben bij de MR gegaan, omdat ik het leuk vind om meer betrokken te zijn bij de school. En mij in te
zetten voor een prettige sfeer op school, waarbij iedereen zich op zijn gemak en welkom voelt. Als u
ergens tegenaan loopt, u heeft op- of aanmerkingen, of ideeën dan kunt u altijd bij mij terecht.

Luizenzakken
Eén van de laatste schooldagen krijgen alle leerlingen hun luizenzak mee naar huis. Wilt u deze
wassen en er voor zorgen dat deze op de eerste schooldag na de vakantie weer mee gaat naar
school?

Wieltjes
We zien dat het aantal kinderen dat met wieltjes de school binnenkomt weer toeneemt. In het kader
van de veiligheid mogen er buiten kinder/wandelwagens geen andere vormen binnen de school waar
wieltjes onder zitten. Dit betreft bijvoorbeeld de wieltjes onder de schoenen, skeelers of loopfietsen.
Daarnaast mogen de kleuters bv ook niet met de schoolfietsjes binnen rijden. We hopen dat u kunt
helpen het juiste voorbeeld te geven.
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Bedank moment hulpouders
Vanochtend waren er vele hulpouders op school. We hebben gezellig met elkaar gekletst aan de
statafels en genoten van diverse zoetigheden al dan niet zelf gebakken. Ook via deze weg wil het
team van De Heliotroop jullie bedanken voor alle inzet die geweest is het afgelopen jaar. We doen
het samen voor “onze” kinderen.

Vakantie en vrije dagen rooster volgend schooljaar
Hieronder treft u alle dagen aan waarop we met z’n allen vakantie hebben of de Gl dagen. Op deze
dagen zijn de personeelsleden wel aanwezig, maar zijn de kinderen vrij.
vakantie en vrije dagenrooster
maandag 16 september
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober
vrijdag 6 december
maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari
maandag 10 februari
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari
Maandag 24 februari
donderdag 9 april
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni
Maandag 15 juni en dinsdag 16 juni
Vrijdag 3 juli
Maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

GL dag
herfstvakantie
GL dag
Kerstvakantie
Gl dag
Voorjaarsvakantie
Gl dag
GL dag
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
meivakantie
hemelvaartvakantie
Pinkerstmaandag
GL dag
Gl dag
zomervakantie
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