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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 

Vrijdag 15 juli Kinderen om 12:00 
uur vrij  

Maandag 18 juli Start zomervakantie 
Maandag 29 aug Start nieuwe 

schooljaar 
 

 
 

LAATSTE SCHOOLDAG 

De laatste schooldag is op 
vrijdag 15 juli. De kinderen zijn 
dan om 12:00 uur vrij. Er 
“zweeft” een misverstand door 
de school, maar op maandag 29 
augustus 2022 begint het 
nieuwe schooljaar! 

 
 

FORMATIE 2022-2023 
Deze week heeft u het overzicht van de 
klassen en de medewerkers gekregen. Een 
aantal collega’s zal de overstap maken  
naar een andere school om daar hun 
onderwijscarrière voort te zetten. De 
ouders van de groepen 1-2 en de groepen 
3 krijgen volgende week de indeling van 
de groepen.  

 
 
 

 
ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL 

Ook deze voorlaatste week hebben we 
een aantal zieke en afwezige 
medewerkers gehad. We hebben echter 
alles kunnen opvangen en alle groepen 
zijn deze week naar school gekomen.  

 
BEZORGDHEID 

Dit weekend hoorde ik op de radio dat in 
heel Nederland 9000(!!!) leerkrachten 
voor het basisonderwijs te kort zijn. Alleen 
al in Amsterdam zijn meer dan 500 
vacatures. Van collega-directeuren van 
andere scholen hoor ik dat zij hun 
formatie (nog) niet rond hebben en dat 
ouders niet weten welke leerkracht hun 
kind(eren) gaan krijgen. Een ernstige 
situatie, waarmee wij na de 
zomervakantie serieus rekening moeten 
gaan houden. Hoe gaan we afwezige of 
zieke medewerkers vervangen? Na de 
zomervakantie houd ik u van de plannen 
van de school op de hoogte.  
 

 
 

VERLOFAANVRAGEN 
Door verschillende omstandigheden kan 
het voorkomen dat door ouders verlof  
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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.  

 

 
Het eindfeest 

Afgelopen woensdag was het eindfeest, 
georganiseerd door de leerlingraad. Met 
behulp van de ouderraad, die voor de 
hapjes en drankjes zorgde en een vader, 
die over het geluid ging, hebben we een 
spetterend eindfeest gehad. Meesters en 
juffen hebben gezongen. En ook groep 8 
zong een mooi afscheidslied. En natuurlijk 
was daar de DJ, die ervoor zorgde dat de 
kinderen lekker aan het swingen waren! 
TOP!! 
Voor het volgend schooljaar staat het 
Eindfeest al op de kalender.  
 

Groep 8 
De laatste loodjes voor Groep 8. Nog druk 
aan het werk, Schoolkamp Heino, de 
nieuwe scholen bezocht en ondertussen 
een Film ‘Code Rood’ gemaakt. Het jaar 
aan het afsluiten en dan nog even de 
voorbereidingen van ons ‘Galafeest’ (de 
afsluiting van de 8 jaren op de 
Henricusschool).  De kinderen (en de 
juffen en meesters) hebben het maar druk 
gehad het afgelopen jaar. Nog een paar 
dagen en dan is het het einde van de 
basisschool (de tijd op De Henricusschool). 
Dan gaan de kinderen een nieuw begin 
maken op een nieuwe school (VO school) 
met nieuwe juffen en meesters en 
vriendjes/ en vriendinnetjes.  SPANNEND! 
 
 

 
 
 
Maar eerst, Onze FILM ‘Code Rood'. 
Dinsdagavond12 Juli is er GALA voor de 
groepen 8 (alleen op uitnodiging 
alstublieft!) .En de Film wordt de volgende 
dag/ dagen vertoond in de andere 
groepen. 
Op 13 Juli zwaaien wij als school de 
kinderen van Groep 8 uit! 
 

 
 

MIDZOMER MOKUM 2022 
Het is bijna zover! Als de scholen sluiten 
dan is het weer tijd voor Midzomer 
Mokum.  Vanaf 16 juli tm 28 augustus is er 
weer volop te doen en te beleven in 
Nieuw West; sport, muziek, theater, 
kunst,techniek en nog veel meer voor 
iedereen tot 23 jaar. De feestelijke kick-off 
is op woensdag 13 juli van 14.00-17.00 uur 
op het Piet Mondriaanplein in Slotervaart. 
Zie voor verdere informatie de folder in de 
bijlage. 
 

Naschoolse Sport Activiteiten 
 
De 3e periode van de Naschoolse Sport 
Activiteiten is deze week afgesloten. Het 
bewijst maar weer eens hoe sportief en 
kinderen van De Henricus zijn. Maar liefst 
35 kinderen hebben met veel plezier 
gesport bij Hockey, Basketbal en 
Kleutersport balvaardigheden. In het  
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nieuwe schooljaar hopen we weer op  een 
gevarieerd sportaanbod voor meerdere 
groepen te hebben.  

 
 
Gymkleding (nieuwe kinderen groep 3) 
De kinderen van groep 3 tm 8 gaan het 
nieuwe schooljaar weer sporten in de 
gymzaal. Voor de veiligheid en 
gezondheid  van uw kinderen is het 
verplicht dat de kinderen sportkleding 
(shirt, sportbroek, binnensportschoenen 
)dragen. De kinderen nemen de 
sportkleding mee van huis en er zijn 
kleedkamers voor de jongens en meisjes 
om hun sportkleding aan te doen.  Wilt u 
er voor zorgen dat de sportkleding voor 
de  1e gymles van het nieuwe 
schooljaar  in orde is dan kunnen de 
kinderen weer veilig en met plezier 
sporten. Bedankt! 
Namens de werkgroep sport wensen we 
iedereen een gezellige, sportieve en 
gezonde vakantie.  
 
juf Saloua, juf Marloes, juf Ruth en 
meester Eef 
 

 
 

TE LAAT KOMEN 
De laatste tijd merken we dat kinderen te 
laat komen. Dat is vervelend voor de 
kinderen zelf, maar ook voor de school en 
de klassen. Bij regelmatig te laat komen  
 
 
 

 
 
 
zal de school de leerplichtambtenaar 
moeten gaan inschakelen. Laten we hopen 
dat dat niet nodig zal zijn. Ook “een paar  
minuutjes te laat” of een “klein beetje te 
laat” is echt te laat.  
 

 
 
 

TAALCURSUS VOOR OUDERS 
Ook na de zomervakantie organiseert De 
Henricus in samenwerking met Toptaal 
cursussen voor ouders. Klik op de link voor 
meer informatie.   
https://www.toptaal.nl 
 
 
 

 
MUSEUM DE HENRICUS 

De afgelopen periode stond het thema 
KUNST centraal in onze school. De 
kinderen hebben mooie kunstwerken 
gemaakt geïnspireerd door verschillende 
kunstenaars. De kunstwerken hangen nu 
in de school. U krijgt via deze nieuwsbrief 
een impressie van de schilderijen die de 
kinderen hebben gemaakt. Onderaan de 
foto’s treft u een uitnodiging aan.  
 

 

 

 

https://www.toptaal.nl/
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Maandag 11 juli is het museum de 
Henricus geopend voor publiek. Van 14:15  
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uur tot 14:30 uur zijn de ouders van de 
leerlingen van groep 3 tot en met 5 
uitgenodigd om met hun kinderen het 
museum te bezoeken. Vanaf 14:30 uur zijn 
de groep 6 tot en met 8 met ouders 
welkom. Het museum is op de begane 
grond. We wensen u veel kijkplezier! 


