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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 

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 

Afgelopen woensdag zijn de groepen 1 tot 
en met 7 op schoolreis geweest.  Dat 
duurde de hele dag en daarom zijn de 
kinderen van groep 1 tot en met 7 
aanstaande vrijdag 20 mei om 12:00 uur 
vrij. Wij hebben dus de woensdag en de 
vrijdag omgeruild., omdat op woensdag 
het in de pretparken  altijd rustiger is.  
 

 
 

WOENSDAG 18 MEI 2022 
Afgelopen woensdag 18 mei hebben alle 
kinderen van De Henricus een topdag 
beleefd. De kinderen van groep 1 t/m 3 
zijn op schoolreis naar Julianatoren  

 
 
 
geweest en hebben daar veel plezier 
beleefd. De kinderen van groep 4 t/m 7 
zijn naar De Efteling geweest. Ook dat is 
geweldig geweest. En tot slot zijn de 
kinderen van de groepen 8 vandaag naar 
Artis geweest. Met name de kinderen uit 
de groepen 8 kregen van de medewerkers 
van de GVB een compliment, omdat zij 
zich zo keurig en beleefd in het openbaar 
vervoer hebben gedragen. Een mooie 
opsteker voor de kinderen en voor u als 
ouder.  

 

 
 

EEN WOORD VAN DANK 
Bij al deze activiteiten is de hulp en steun 
van de ouders echt heel belangrijk 
geweest. Namens alle medewerkers wil ik 
alle ouders bedanken voor hun 
ondersteuning.  
 

 
ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL 

De afgelopen week hebben we een aantal 
zieke medewerkers gehad en hebben we 
gelukkig vervanging kunnen organiseren. 
Alle groepen zijn naar school geweest.  
Ook TOP!!  
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VERLOFAANVRAGEN 
Door verschillende omstandigheden kan 
het voorkomen dat door ouders verlof 
voor hun kind(eren) moet worden 
aangevraagd. Soms kan dat gehonoreerd 
worden. Soms moet de aanvraag 
afgewezen worden. Het is van belang dat 
ouders zich realiseren dat de school zich 
aan de wet dient te houden.  
 
 

 
BOERDERIJ EN GROEP 5 

Dinsdag 17 mei zijn we met groep 5 naar 
de boerderij Hartstocht in Abcoude 
geweest. Het doel van de dag was dat de 
kinderen kennismaakten met het 
boerenbedrijf en een idee kregen waar 
voedsel vandaan komt en wat nou 
gezonde voeding is. 

We hebben echt een 
superleuke dag 
gehad en de 
kinderen waren wild 
enthousiast! We 
kregen een 
rondleiding op de 
boerderij, zagen hoe 
de koeien gemolken 

worden door een robot, kregen uitleg over 

biologisch boeren en we mochten verse 
melk proeven. We hebben natuurlijk ook 
de koeien gevoerd, de  

 
 
 
 
bokjes geaaid, gespeeld met een schepnet 
in de sloot (welke diertjes leven in de 
sloot?), we hebben  
echte roomboter gemaakt op de 
trampoline en nog veel meer! Met het 

busvervoer hadden 
we wat pech, maar 
uiteindelijk zijn we 
met drie luxe 
taxibusjes toch 
thuisgekomen 🙂 
Het was een 
superdag! 
 

 
 

 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Nico van Hulst 
Leerkracht groep 5  
 

 


