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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

5 juli 2019

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

Niet helemaal gebruikelijk
Maar toch een tweede Helioscoop in de maand juli. Dit omdat we nu mogen vertellen
wie de nieuwe directeur is.

Even voorstellen; de nieuwe directeur van De Heliotroop
Eindelijk kan ik mezelf aan u voorstellen. Ik ben
Patricia Wijngaarden, 36 jaar oud en woonachtig in
Almere. Momenteel geef ik nog fulltime les aan groep 5
op basisschool De Klaverweide, maar na de
zomervakantie gooi ik het over een andere boeg.
Dan start ik in mijn nieuwe functie als directeur
van De Heliotroop. Een uitdaging waar ik enorm
naar uitkijk.
Het is altijd mijn ambitie geweest om directeur te worden
van een basisschool. Ik vond echter dat ik eerst ervaring op
moest doen voor de klas om het werkveld te leren kennen.
Na dit schooljaar heb ik precies tien jaar voor de klas gestaan.
De kleuters heb ik overgeslagen, maar aan alle andere
groepen heb ik lesgegeven. Dit is een enorm leerzame periode geweest. Ik heb met
veel plezier voor de klas gestaan, maar nu is het tijd voor de volgende stap in mijn
carrière. Ik heb al kennis gemaakt met het team en ik heb het gevoel dat ik in een
warm bad terecht kom. Ik kijk ernaar uit om ook met de kinderen en met u kennis te
kunnen maken.
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Laatste werkdag juf Laura
Donderdag 11 juli is mijn laatste werkdag op De Heliotroop. Na de zomervakantie ga ik
weer terug naar SBO de Watertuin. De eerste tijd zal ik soms nog in het gebouw te zien
zijn om juf Patricia te ondersteunen bij haar nieuwe werkzaamheden. Ik wil alle
leerkrachten, ouders en leerlingen van de Heliotroop ontzettend bedanken voor de
goede en gezellige maanden hier op school.

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

De laatste Helioscoop van dit schooljaar
Ondanks dat dit een beetje vroeg is, wensen wij alle kinderen en ouders een hele fijne vakantie en
zien jullie allemaal op maandag 26 augustus uitgerust weer op school. Denkt u eraan om de
luizenzak die de kinderen mee hebben gekregen aan het begin van het nieuwe schooljaar
gewassen weer mee naar school te geven? Daarnaast wensen wij natuurlijk alle groep 8 leerlingen
veel succes in het voortgezet onderwijs.
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