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Belangrijke data:
Maandag 12 okt. t/m vrijdag 16 okt.

Herfstvakantie

Donderdag 29 oktober

Geen gym

Woensdag 25 november

Voorstelling groep 7

Donderdag 5 december

Sinterklaasfeest, leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

Beste ouders/verzorgers,
De eerste schoolweken zitten erop. Het voelde voor het team als een valse start. Al vrij
vlot kregen we te maken met een aantal zieke collega’s. Het team heeft er met man en
macht voor gezorgd dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang kon vinden. Daarvoor
moesten af en toe passende maatregelen genomen worden, zoals groep 8, die nog een
aantal keren op een woensdag thuis heeft moeten werken. Overigens hebben de
kinderen dat heel goed gedaan. Onze complimenten!!
Ook hebben we een kleutergroep definitief moeten verdelen over de andere
kleutergroepen. In november zal gestart worden met een instroomgroep voor 4-jarigen.
Juf Chantal, die sinds dit jaar op de Heliotroop werkzaam is, hebben we bereid
gevonden om deze groep te draaien. De maximale groepsgrootte zal 30 a 31 kinderen
zijn.
U zult gemerkt hebben dat u niet altijd kon zien of een ziekmelding in socialschools was
gelezen. Dit had te maken met de afwezigheid van onze administratieve kracht
Jeannette. Uw berichten zijn echter zeker gelezen. Na de Herfstvakantie zal zij net als een
aantal andere collega’s haar taken gaan hervatten.
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Vanuit de overheid is besloten dat kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn) wel naar school mogen. De leerkrachten maken
hiermee grotere kans om verkouden te worden, maar ook andere kinderen in een groep
kunnen mogelijk aangestoken worden. Een leerkracht met verkoudheidsklachten zal
getest moeten worden, want de symptomen van een verkoudheid verschillen niet veel
met die van Corona. U zult begrijpen dat wij op deze
manier regelmatig met lesuitval te maken kunnen gaan
krijgen. We willen u om die reden vragen om uw kind niet
met een zware verkoudheid naar school te sturen. Als het
niet mogelijk is om uw kind thuis op te vangen, dan willen
wij u vragen om ook thuis met uw
kind te bespreken dat het
regelmatig de handen wast om de
besmetting zoveel mogelijk te beperken.
Hoewel het af en toe lijkt alsof het leven alleen nog om Corona
draait hebben wij samen met de kinderen een hele fijne
Kinderboekenweek achter de rug. Gisteren is deze met een
voorleeswedstrijd afgerond. Ontzettend leuk om te zien hoe alle
klassen druk bezig zijn geweest met het thema ‘En toen?’ waarin
de riddertijd aan bod kwam. De middenruimte is omgetoverd naar
een eetzaal uit de middeleeuwen en het hoekje is superleuk
gedecoreerd. De voorleeswedstrijd was een groot succes.
Ik wens u mede namens het team een hele fijne Herfstvakantie
Annet van Brussel,
Interim Directeur basisschool De Heliotroop
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Activiteiten als Sint en Sint Maarten
Ondanks het feit dat het Coronavirus weer flink de kop op steekt, willen we toch zoveel
mogelijk activiteiten in aangepaste vorm door laten gaan. U zult hier door de
betreffende werkgroepen of door de leerkracht van uw kind te zijner tijd van op de
hoogte worden gebracht.
Volgende maand worden er bijvoorbeeld al weer voorbereidingen getroffen voor de
komst van Sinterklaas. De werkgroep en de ouderraad zijn hierover met elkaar in gesprek.
Sinterklaas zal in ieder geval niet, zoals gewoonlijk, via het plein zijn intrede doen. Dit heeft
te maken met Coronarichtlijnen die wij willen volgen. Er zullen dan namelijk teveel
leerlingen uit diverse groepen bij elkaar zijn en het risico dat er teveel ouders zullen blijven
kijken, is te groot.
Ook Sint Maarten zal in aangepaste vorm doorgaan.
Voorleeswedstrijd
Uit de groepen 5 t/m 8 hebben verschillende kinderen meegedaan aan de
voorleeswedstrijd.
Er werd in de klas eerst een voorronde gehouden.
Daarbij werd er op meerdere onderdelen gelet:
Wordt er duidelijk voorgelezen?
Wordt er contact met het publiek gemaakt?
Wordt er mooi op toon gelezen?
Lisa, Thijs, Sara, Saifeddine en Alpha waren de winnaars van de klas.
Zij mochten door naar de echte voorleeswedstrijd.
De jury besloot dat Alpha de winnaar was. Hij mag door naar de stadsfinale.
Daar zal hij het moeten gaan opnemen tegen andere kinderen uit Almere.
Sara werd voorleeskampioen van de Heliotroop.
Voor alle deelnemers waren er mooie prijzen.
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Spullen kwijt?
Op de tafels in de middenruimte liggen vergeten/gevonden voorwerpen. Aangezien
u niet de school in mag, kunnen de kinderen zelf kijken of er iets bij ligt wat ze verloren
zijn. Onderstaand de foto’s van de spullen. Herkent u iets? Meld het even aan de
leerkracht van uw kind. In de week na de herfstvakantie zullen de spullen worden
verwijderd.
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Herfstvakantie

Hoewel er misschien slechts enkelingen op dit moment een vakantietripje
geboekt hebben, willen wij u toch wijzen op het volgende:
Reizen naar risicolanden met rood of oranje reisadvies
De rijksoverheid raadt het reizen naar risicogebieden (een land die Nederland
aanmerkt als oranje of rood) af. Ga je op reis naar zo’n land, dan heeft een
bezoek aan zulke landen consequenties. Wie een land bezoekt met code
rood of oranje, krijgt het dringende advies van het RIVM om na afloop 10
dagen in quarantaine te gaan. Gaat u met uw gezin naar een land met code
oranje of rood dan kan uw kind na terugkomst niet meteen naar school. De
leerkrachten doen er alles aan om de leerlingen dan online te bedienen, maar
u zult begrijpen dat zij op dat moment meerdere werkplekken te bedienen
hebben en dat valt niet mee. De taak die uw kind op dat moment krijgt zal
anders zijn dan wanneer uw kind op school is.
Luizenpluizen
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd.
Daar houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel
verspreiden onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren,
bijvoorbeeld 1 keer per maand.
Na de herfstvakantie zullen daarom een aantal ouders controleren of er hoofdluis is.
Hoofdluis komt bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen
die op de middelbare school zitten. Het is daarom belangrijk om kinderen thuis ook
regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van
elke maand doen.
Op deze link kunt u meer lezen: https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiemateriaal
Vakantie en vrije dagenrooster
Deze vindt u op de website.
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