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AGENDA
Woensdag 14 sep
INFO-MIDDAGEN
(zie verder deze
Nieuwsbrief
Dinsdag 13 sep
MR (19:30 uur)
Dinsdag 20 sep
GMR
Donderdag 29 sep Koffieochtend
ouders(zie verder
deze Nieuwsbrief)

EERSTE SCHOOLWEEK
De eerste nieuwsbrief van het jaar. Deze
nieuwsbrief staat vol met informatie voor
de ouders. De medewerkers waren al een
week voor de start van het schooljaar
begonnen met diverse voorbereidingen.
Aangezien wij dit schooljaar een groep
minder hebben, hebben we het lokaal op
de begane grond “omgebouwd” tot
personeelsruimte. Daar kunnen de
medewerkers vergaderen en in
werkgroepen onderwijskundige zaken
bespreken.

NIEUWE COLLEGA 2022-2023
Voor de vakantie heb ik u reeds
geïnformeerd over de komst van een
nieuwe collega.

Mevrouw Marjo van Honk zal met ingang
van dit schooljaar intern begeleidster van
De Henricus zijn. Marjo neemt veel
ervaring mee. Zij is lang in het onderwijs
werkzaam en heeft ervaring met kleuters,
het lager - en het voortgezet onderwijs.
Sommige ouders hebben reeds kennis
gemaakt met Marjo. Marjo werkt op
maandag, dinsdag en woensdag.

BEZORGDHEID
De scholen in heel Nederland zijn weer
begonnen. Dat is heel fijn, maar er is ook
reden tot bezorgdheid. In heel Nederland
zijn 9000(!!!) leerkrachten voor het
basisonderwijs te kort. Alleen al in
Amsterdam zijn meer dan 500 vacatures.
Een ernstige situatie, waarmee wij serieus
rekening moeten gaan houden. Wanneer
een leerkracht zich ziek meldt, ga ik direct
kijken of ik inval kan organiseren. Soms
lukt dat, maar soms ook niet. Dan wordt
de klas verdeeld. De dag(en) daarna zullen
we de ouders moeten vragen om hun kind
thuis te houden. Dat is echt een
noodmaatregel. U heeft altijd een dag de
gelegenheid om opvang te organiseren. Ik
adviseer u dan ook om uw eigen back-up
te regelen.

EIGEN BACK-UP REGELEN
Dat kan bij voorbeeld door familie in te
schakelen of met andere ouders een en
ander te organiseren. Ik heb begrip voor
de problemen waar ouders mee
geconfronteerd worden, maar zoals ik al
eerder aangaf: er is een tekort van 9000
leerkrachten!
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VAKANTIES/STUDIEDAGEN 2022-2023
Maan 3 okt
studiedag
Maan 17 t/m vrij 21 okt
herfstvak
Don 17 & vrij 18 nov
studiedag
Vrij 2 dec
kinderen
12:00 uur vrij
Vrij 23 dec
studiedag
Woe 15 februari
studiedag
Maan 27 feb t/m vrij 2 maa voorjaarsvak
Vrij 7 apr t/m maan 10 apr paasvak
Maan 24 apr t/m 5 mei
meivak
Don 18 mei & vrij 19 mei
hemelvaart
Maan 29 mei
pinksteren
Maan 26 & din 27 juni
studiedag
Vrij 21 juli
kinderen om
12:00 uur vrij

Gezonde traktaties
Op het internet zijn diverse websites te
vinden waar u diverse ideeën kunt opdoen
voor een gezonde traktatie:

Traktatie school; 50+ ideeën voor gezonde,
leuke en makkelijke verjaardag
kindertraktaties trakteren op schoolMamaliefde.nl
https://www.fitgaaf.nl/gezond-trakteren
Kindertraktaties | Voedingscentrum

29 SEPTEMBER KOFFIEOCHTEND

GEZONDE TRAKTATIES
De Henricus is een gezonde school en wij
doen mee met het project “De Gezonde
School”. Dat geeft ons ook voorrang met
allerlei projecten. Dat houdt ook in dat wij
rekening moeten houden dat op school
gezond gegeten moet worden. Hierbij
doen wij suggesties voor gezond eten op
school en verzoeken u vriendelijk om hier
serieus rekening mee te houden:
10 uurtje
Drinken: optimel, melk, of water
Eten: witte of bruine boterham en beleg naar
keuze, groenten, fruit, krenten, gedroogde
noten. Bij glutenallergie de gezonde variant
van kwark/yoghurt

Lunch:
Drinken: optimel, melk, of water
Eten: bruine/witte boterham en beleg naar
keuze, salades, groenten en fruit

Donderdag 29 september organiseert de
school van 08:45 uur tot 09:45 uur een
koffieochtend voor de ouders. Op die
ochtend zal meester Mario een en ander
over de school vertellen en kunt u ook
vragen stellen. Wanneer u zelf ideeën
heeft om onderwerpen aan de orde te
laten komen kunt u dat ook op die
ochtend aangeven.

ONZE SCHOOLTIJDEN

De schooldeur gaat om 08:20 open en de
lessen beginnen om 08:30 uur. De school
gaat uit om 14:45 uur. Op woensdag gaat
de school om 12:00 uur uit. Zorg er
alsjeblieft voor dat uw kind op tijd op
school is.
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GEVONDEN VOORWERPEN
Meester Ali heeft weer een doos vol met
gevonden voorwerpen staan. Vanaf volgende
week maandag t/m vrijdag liggen de spullen in
de hal van de school. Na vrijdag worden de
spullen naar de kledingcontainer gebracht.

SPORTNIEUWS
De Naschoolse Sport Activiteiten zullen dit
jaar na de herfstvakantie starten. Er wordt
gewerkt aan een gevarieerd sportaanbod.
De groepen 7 en 8 doen donderdag 6 oktober
mee aan de Olympische Spelen in het
Olympisch stadion.
De groepen 5 en 6 doen donderdag 29
september mee aan de Olympische Spelen in
het Olympisch Stadion.
Het beloven prachtige, sportieve en gezonde
dagen te worden voor de kinderen. Verdere
informatie volgt nog.
In de 1e gymles op dinsdag van het nieuwe
schooljaar hebben de kinderen weer met veel
enthousiasme gesport. Voor de kinderen van
groep 3 was het helemaal een mooie
belevenis. Zij sporten voor het eerst in de
grote gymzaal. Er werd geklommen,
gesprongen, gerend, gespeeld, samengewerkt
en gezweet. De kinderen krijgen gym op
dinsdag en vrijdag. Groep 5 gymt alleen op
vrijdag omdat ze op een andere dag in de
week gaan zwemmen.

Voor de veiligheid, hygiëne en het makkelijk
bewegen is het op De Henricus verplicht dat
de kinderen van groep 3 tm 8 sportkleding
(gymschoenen, sportshirt en sportbroek)
dragen tijdens het sporten. De sportkleding
nemen de kinderen van huis mee en ze kleden
zich om in de kleedkamers bij de gymzaal.
Kan uw kind om medische redenen of blessure
niet sporten dan hoor ik dat graag via de mail,
briefje of groepsleerkracht.
Sportieve groet en weer veel sportplezier!!!
Everard Luijckx (gymleraar)

INFORMATIEMIDDAG
Op woensdag 14 september staat de
informatiemiddag gepland. De ouders krijgen
van de leerkracht een uitnodiging met de
juiste tijd. We hebben een rooster gemaakt
zodat ouders van meer kinderen alle klassen
kunnen bezoeken:

13:00-13:25 uur
13:30-13:55 uur
14:00-14:25 uur
14:30-14:55 uur

groepen 1-2
groepen 3 en 4
groepen 5 en 6
groepen 7 en 8

