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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 

Woensdag 18 mei Schoolreisje 
Vrijdag 20 mei Halve dag school 

(tot 12:00 uur) 
Woensdag 25 mei studiedag, kinderen  

vrij 
Donderdag 26 mei Hemelvaart 
Vrijdag 27 mei Vrije dag 
Maandag 6 juni 2de Pinksterdag 
Maandag 18 juli Start zomervakantie 

 
SCHOOLREISJE 

Woensdag 25 mei gaan de groepen 1 t/m 
7 op schoolreis. Dit duurt een hele dag. Op 
vrijdag 20 mei heeft de school voor deze 
groepen een halve dag. Wij hebben dus de 
woensdag en de vrijdag omgeruild., omdat 
op woensdag het in de pretparken  
altijd rustiger is.  

 
NIET ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL 

De afgelopen week hebben we een aantal 
zieke medewerkers gehad en helaas  
konden we geen volledige vervanging 
organiseren. Een groep heeft twee dagen 
geen onderwijs gehad.  
 
 
 
 
 

 
 

 
EEN TOELICHTING OP DE VERVANGING 

Op dit moment heeft de school veel zieke 
medewerkers; deze worden deels  
vervangen onder andere door een ZZP'er 
De gezamenlijke Amsterdamse besturen 
hebben daar een stop op gezet. In die 
branche een vervanger zoeken is dus 
daarmee afgesloten.  
Zodra een medewerker ziek wordt gemeld 
ga ik direct op zoek naar mogelijke inval. 
Dit is helaas buiten de school onmogelijk, 
zoals ik hierboven heb toegelicht; ter 
illustratie Amsterdam heeft op dit 
moment ruim 500(!!) vacatures. Opvang 
dient van binnen de school komen. Soms 
wil een parttimer extra werken, maar 
regelmatiger is de praktijk dat een 
onderwijsassistent wordt ingezet om de 
groep op te vangen. Het directe gevolg 
daarvan is dat haar werkzaamheden 
blijven liggen. Te denken valt aan: werken 
met groepjes kinderen of individuele 
ondersteuning van kinderen die juist die 
extra begeleiding nodig hebben.  
Het organiseren van inval bij afwezigheid 
van een leerkracht vergt creativiteit en het 
maken van keuzes. Wekelijks doe ik in de 
oudernieuwsbrief verslag van de stand van 
zaken rond het naar huis sturen van 
klassen. Soms kan ik met enige trots 
aangeven dat de school, ondanks één of 
meerdere afwezige medewerkers, geen 
klassen naar huis heeft hoeven sturen, 
omdat collega's bereid waren extra te 
werken of omdat de onderwijsassistente 
werd ingezet. En soms moet ik helaas 
melden dat mij dat niet is gelukt. Hoe 
vervelend dat voor alle partijen is.   
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Ik streef ernaar om ouders ruim van te 
voren te melden als we geen oplossing 
hebben.  
 

 
NIEUWS VAN DE SCHOOLTUINEN 

Bij deze nieuwsbrief treft u diverse 
bijlagen aan die de kinderen van groep 6 
hebben meegekregen.  
 

 
 

NASCHOOLSE SPORT ACTIVITEITEN  

De afgelopen periode is met succes 
afgesloten en er hebben maar liefst 40 
kinderen na school heerlijk gesport. De 
Henricus heeft weer een gevarieerd 
aanbod van sportactiviteiten voor de 3e 
periode.  

Kleutersport Bal 

De groepen 1 en 2 gaan spelenderwijs 
kennismaken met balvaardigheden  

De start is op donderdag 19 mei en 7 juli is 
de laatste training  

De laatste inschrijfdag is dinsdag 17 mei.  

Hockey 

 

De jongens en meisjes van de groepen 3,4 
en 5 gaan kennismaken met de 
Hockeysport  De start is maandag 23 mei 
in de gymzaal en 4 juli is de laatste 
training.  

De laatste inschrijfdag is vrijdag 20 mei  

Basketbal 

De meiden van groep 6,7 en 8 gaan 
basketballen. De start is dinsdag 24 mei en 
de laatste training is op 5 juli.  

De laatste inschrijfdag is vrijdag 20 mei.  

Inschrijven 

Deze week zijn de flyers uitgedeeld en de 
kinderen kunnen inschrijven met het 
inschrijfformulier of via de mail 
e.luijckx@sthenricus.nl. Heeft u een 
stadspas, dan moet bij het inschrijven het 
nummer vermeld worden en hoeft u geen 
5 euro inschrijfgeld te betalen.  

Het inschrijfgeld wordt gebruikt voor de 
aanschaf van spelmaterialen of eventueel 
een versnapering tijdens het sporten.  

Wilt u de inschrijfformulieren inleveren bij 
de groepsleerkracht of gymleraar.  

We hopen dat de kinderen weer veel 
speelplezier beleven aan deze 
sportactiviteiten!  

Koningsspelen 

Kwamen de kinderen blij thuis met de 
mooie medaille om hun nek? Of hadden 
ze een leuk verhaal te vertellen? Wij willen 
graag ouders, opa’s, oma’s, ouders en oud 
leerlingen bedanken voor de hulp bij de 
Koningsspelen. De kinderen hebben een  
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fantastische spel en sport ochtend gehad. 
BEDANKT!  

Sportieve groet  

Werkgroep Sport (juf Saloua, Juf Ruth, juf 
Marloes en meester Eef) 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


