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Heliotroop got talent 
Voor de vakantie hadden we een echte talentenjacht met Heliotroop got talent. Wat een leuke 
afwisselende optredens! Er was een Mexicaanse dame die zelf gitaar speelde en in het Spaans zong, 
leerlingen uit groep 8 hadden zelf een script bedacht voor een toneelstuk en hebben deze ten tonele 
gebracht. Er werd gedanst en er was zelfs een heus zwemparadijs met meerminnen. Wat een talenten 
zijn er op de Heliotroop. Mooie foto’s staan op de facebookpagina van de school. 

 
Inschrijven jongere broertjes en/of zusjes 
De aanmeldingen voor het huidige schooljaar maar ook al voor het schooljaar 2019-2020 stromen 
binnen. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee. Wordt uw kind dit schooljaar of volgend schooljaar 4 jaar 
wacht dan niet langer om uw kind in te schrijven.  
U kunt formulieren halen bij de administratie. 

 

Voorstelling van de kleuters Pluk van de Petteflet 
De leerlingen van alle kleutergroepen hebben drie voorstellingen gegeven. De groepen 1/2a en 1/2b 
waren voor de vakantie al aan de beurt en groep 1/2c heeft deze week opgetreden. Dit lied konden ze 
allen heel goed zingen: 
 
Een plek, een plek 
Wie weet een plek….. Voor Pluk? 
Ik vraag niet al te veel, 
Geen paleis of een Kasteel,  
Geen bungalow, geen villa 
En ook geen boerderij 
Gewoon een hel klein kamertje 
Wie heeft er plek voor mij? 
Een plek, een plek, 
Wie heeft er plek …. Voor Pluk? 
 
Er werd gedanst en zelfs schoongemaakt met een spuitbus, een doekje, een sopje een bezem en een 
plumeau. Gelukkig mocht Pluk op zijn kamertje blijven en werd iedereen vrienden van elkaar.  

Belangrijke data: 
  
Woensdag 14 november    Voorstelling groep 5 
Zondag 11 november De school is vanaf 18.00 – 19.00 uur open voor 

kinderen die Sint Maarten gaan lopen 
Maandag 19 november  Versieravond Sinterklaas 19.00 tot 20.30  
Maandag 26 november Studiedag, alle kinderen zijn vrijdag 
Woensdag 5 december Sinterklaasfeest 
Donderdag 6 december Versieravond Kerstfeest 19.00 tot 20.30  
  
 


