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Belangrijke data:
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Woensdag 12 december
Woensdag 19 december
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december tot en met vrijdag 4 januari

Bijlage:

Sinterklaasfeest
School versieren voor kerst vanaf 19.00 uur
Wintermarkt van 12.00 uur tot 14.00 uur
Kerstdiner
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Kerstvakantie

Flyer wintermarkt
Kanjerlessen lessen 3 en 4
Sportivum, sporten in de kerstvakantie

Sinterklaasfeest
De school is prachtig versierd dankzij de hulp van veel ouders.
De schoentjes zijn gezet en gevuld.
5 December is het dan eindelijk weer zover! Sinterklaas komt bij ons op school.
We beginnen allemaal gewoon in de klas. De kinderen mogen hun jas
aanhouden in de klas want daarna gaan alle kinderen naar buiten om te kijken
of Sinterklaas écht wel komt. Wij vinden het leuk als ouders ook buiten blijven kijken. Wilt u dan wel
achter de kinderen gaan staan?

Vervanging
Zoals u ongetwijfeld heeft gezien in de diverse media, hebben we te maken in Almere met een
leerkrachten te kort. Dit begint ook langzaam zijn weerslag te vinden bij ons op school. We proberen
met elkaar zoveel mogelijk op te vangen, maar dat lukt niet altijd. Als een personeelslid ziek is, vangen
we dit de eerste dag zo goed mogelijk op door een klas te verdelen. Een enkele keer kiezen we voor een
andere oplossing. Het blijft dan kiezen tussen twee kwaden, want er moeten dan concessies gedaan
worden aan de onderwijskwaliteit en dat willen we niet. Bij langdurige afwezigheid van een
personeelslid blijven we zoeken naar een goede oplossing. Toch kan het zijn dat we vragen uw
zoon/dochter thuis te houden. Dit vinden we heel vervelend. Toch hopen we op uw medewerking.

Afwezigheid juf Caroline
Zoals u deze week in een eerder bericht heeft kunnen lezen, is juf Caroline afwezig. De man van juf
Caroline is ernstig ziek. Wij hadden gehoopt dat het na de herfstvakantie iets beter zou gaan met Paul.
Helaas is het tegendeel gebeurd en gaat zijn gezondheid achteruit. Wij leven als collega’s allemaal mee
met Carloline, Paul en verdere familie. Juf Caroline vindt het fijn om op school te zijn als ze kan. Het
werken geeft ook afleiding. We gaan er voor de planning vanuit dat ze niet aanwezig is en proberen
vervanging te regelen. Zodra we weten hoe we al haar diverse werkzaamheden opgevangen hebben,
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hoort u meer. Als ze er wel is, kan ze altijd diverse werkzaamheden oppakken. Er is genoeg te doen op
een school.

Kerst
Sinterklaas is nog niet eens uit het land, maar hierbij ontvangt u al vast informatie over de kerst bij ons
op school.
Donderdag 6 december gaan we de school gezellig versieren in kerstsfeer.
Komt u ook helpen? Wij beginnen om 19.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Woensdag 19 december vieren wij met de kinderen het kerstdiner op school.
Vanaf maandag 10 december zullen er papieren kerstbomen naast de klassendeuren hangen. Hierop
kunt u invullen wat u voor het diner wil maken. Het kan zijn dat naast deze kerstboom een lijst met
suggesties hangt, deze is samen met de kinderen bedacht. Natuurlijk is uw eigen idee ook welkom.
Maakt u alstublieft niet te veel, het is zonde als er weer veel eten mee naar huis moet.
In alle groepen kunt u er ook voor kiezen iets te drinken mee te nemen, hiervoor zullen er in de
kerstboom een tweede kleur ballen hangen.
Graag hebben wij van alle kinderen dinsdag 18 december een plastic tasje met bord, beker, bestek, en
schaaltje. Wilt u alles voorzien van naam.
Woensdag avond 19 december gaan de deuren om 17.45 uur open.
U kunt uw gerecht dan afgeven in de klas zodat wij dan alles op het buffet klaar kunnen zetten. Samen
met uw kinderen kunt u daarna nog even gaan genieten van ons speciale kerstkoor onder leiding van juf
Linda. Kinderen van groep 5 t/m 8 zullen zingen van 17.45 -18.00 uur op ons podium.
Om 18.00 uur start het diner in de klas.
Wij nodigen tijdens dit kerstdiner ook ouderen uit de buurt uit. Zij eten dan, gezellig met elkaar, in onze
personeelsruimte. Dit alles wordt verzorgd door het buurthuis Karwei.
U kunt tijdens het kerstdiner gezellig in de speelzaal iets blijven drinken terwijl u wacht op uw kind. Om
19.15 uur, als alle kinderen lekker gegeten hebben, kunnen zij weer mee naar huis.
Kinderen van de groepen 1 t/m 5 moeten worden opgehaald bij de klas.

Extra schoonmaak toiletten
De moeder van Lisa Velthuis is vorig jaar begonnen met het extra schoonmaken van de kleutertoiletten.
Later werd zij geholpen door een andere moeder maar door de werkzaamheden en ziekte zijn wij nu
weer op zoek naar ouders die deze taak willen overnemen. Wilt u helpen, dan kunt u zich uiteraard bij de
moeder van Lisa Velthuis uit groep 3B.
Het gaat om de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 – 12.00 uur. U hoeft uiteraard niet 4
dagen te komen, maar het mag natuurlijk wel. Wilt helpen, dan kunt u zich ook aanmelden bij Yvonne van
de administratie. administratie@heliotroop.asg.nl Wilt u dan uw naam en telefoonnummer, naam en
groep van uw kind en de dag(en) dat u wilt helpen in de mail vermelden? Er zal een rooster gemaakt
worden, zodat u weet welke dag(en) u ingeroosterd bent. Bedankt alvast.
Wij zorgen natuurlijk voor de materialen.
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