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AGENDA 

07 februari Groep 7 bliksemstage 
08 februari Groep 8 bliksemstage 
15 februari Studiedag (kinderen vrij) 
21 februari MR 
22 februari Koffieochtend 
24 februari Rapporten mee 
 

 
 

TAALCURSUS 

Binnenkort start weer een nieuwe 
taalcursus op De Henricus. Voor meer 

informatie: www.toptaal.nl 
T: 088-3742000 

 
KUNST EN CULTUUR OP DE HENRICUS 

 
Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage van 
juffrouw Sonja over Kunst en Cultuur en 
activiteiten. 

 

VOGELS KIJKEN IN DE KLAS 

In groep 3 hebben de kinderen vogels 
gespot vanuit het vogelkijkhoekje. Hier ligt 
een verrekijker, vogelboeken en  

 
 
 
vogeltelplaten. De kinderen waren erg 
enthousiast en zagen allerlei vogels, 
sommigen zagen zelfs alle vogels van de 
lijst 😊   
 

  
We hebben ook meegedaan met de 
vogeltelling van de Vogelbescherming en 
hebben de volgende vogels geteld: 19 
spreeuwen, 3 kraaien, 1 merelmannetje, 2 
halsbandparkieten, 1 ekster en 1 
koolmees.   

 
VOGELS IN DE WINTER 

Soms moeten de mensen de vogels een 
beetje helpen in de winter. Daarom 
hebben we deze week  pindaslingers en 
vetbolletjes gemaakt. De kinderen vonden 
het erg leuk, we hebben er een paar buiten 
aan de ramen gehangen en een aantal aan 
bomen en struiken rond de school en op 
het speelplein. Nu maar hopen dat de 
vogeltjes ervan gaan genieten. Volgende 
week gaan we nog voersilo's maken voor 
de vogels.  

 

https://www.toptaal.nl/
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VERKEERSSITUATIE VOOR SCHOOL 

De laatste tijd krijg ik klachten van onze 
buurtbewoners over de verkeerssituatie voor 
onze school. Met name de situatie, waarin 
automobilisten de straat in gaan waar het 
verboden is in te rijden. Daarnaast bestaat de 
kans dat door dit rijgedrag gehandhaafd gaat 
worden. En dat kan dus een bekeuring gaan 
opleveren. Laat het niet zover komen!  

 

 
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Denkt u nog aan uw vrijwillige ouderbijdrage.  

 

 
ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL 

De laatste paar dagen hebben we helaas de 
nodige zieke collega’s gehad. Maar dat hebben 
we op kunnen lossen en deze week zijn alle 
groepen naar school gekomen. Dat is fijn om te 
melden.  

 

 
BELANGRIJK: EXTRA VRIJE DAG 

In onze planning hadden we op vrijdag 21 april 
de koningsspelen georganiseerd en zouden de 
kinderen ’s middags vrij zijn. Echter, het blijkt  
dat rond die tijd het einde Ramadan is en dat 
voor veel kinderen verlof zal worden 
aangevraagd. Dus weinig kinderen bij de 
Koningsspelen aanwezig, maar ook weinig  

 
 
ouders om te begeleiden. Met instemming van 
de Medezeggenschapsraad van de school is 
besloten om van vrijdag 21 april een vrije dag 
te maken. De school maakt dan nog  
steeds meer dan het aantal wettelijk verplichte 
uren. De werkgroep sport en bewegen gaat  
kijken voor een ander moment voor een 
sportdag.  
 

 
KOFFIEOCHTEND 

• Woensdag 22 februari 

• Donderdag 30 maart 

• Donderdag 20 april 

• Woensdag 24 mei 

• Woensdag 21 juni 
Zie ook elders in deze Nieuwsbrief.  

 

 
VERGADERSDATA MR 

Deze vergaderingen zijn openbaar en duren 
van 19:30 tot 20:30 uur.  

• Dinsdag 21 februari 2023  

• Dinsdag 11 april 2023  

• Dinsdag 30 mei 2023. 

 
 

OP TIJD NAAR SCHOOL 
Onze lessen beginnen om 08:30 en dan is het 
uitermate prettig als alle kinderen dan in de 
klas aanwezig zijn. Dus graag op tijd op school 
komen!!! 


