
 
 Nieuwsbrief De Henricus 10-03-2023 

  
 

 
AGENDA 

14 maart JINC groep 6 
 Ouderinloop 
15 maart JINC groep 5 
 Schoolvoetbal jongens 
22 maart Schoolvoetbal meisjes 
29 maart  Schoolvoetbal jongens 
30 maart Koffieochtend 

Voor schoolvoetbal zie 
verder deze nieuwsbrief 

 

 
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Denkt u nog aan uw vrijwillige ouderbijdrage.  
 

 
 

Overzicht activiteiten in Maart 
Gr Datum Tijd Activiteit 

4 20-03 13.30

- 

14.30 

Concertgebouw:  

Voorstelling  

‘Sofie, en de mannetjes  

van de tijd'. 

1-2 24-03 9.30 Artis 

3  9.30 Artis 

4 27-03 9.30 Artis (planeet Sok) 

6 14-03 9.00-

11.00 

Taaltrip 

5 15-03 9.00-

11.00 

Taaltrip 

8 23/ 24-

03 

Hele 

dag 

Kunstschooldagen 

8 29-03 8.30 

9.30 

Financiële educatie  

(in de klas) 

 
 
 

 
 
 

 
KUNSTSCHOOLDAGEN VOOR GROEP 8 

Over twee weken is het zover, 
Kunstschooldag[en] 2023 gaat los. Duizenden 8e-
groepers en hun begeleiders trekken twee dagen 
lang door Amsterdam op zoek naar kunst en 
cultuur. Iedere groep neemt op één van de twee 
dagen, donderdag 23 of vrijdag 24 maart, deel 
aan drie activiteiten.  Wij hopen dat het weer een 
groot succes wordt. 
 

 
Naschoolse muzieklessen op de Henricus! 

Deze week zijn er in de groepen weer Flyers 
uitgedeeld voor de naschoolse Muzieklessen. 
Lever je Flyer zo snel mogelijk in bij je Juf of 
Meester! 
 
Henricus Songwritingclub voor Groep 4 en 5 op 
dinsdagmiddag 
Wil je zelf coole raps, toffe rocksongs of een 
echte hit leren schrijven? Kom dan meedoen met 
de Henricus Songwriting Club 

 

 
Arabische muziek met Sattar voor Groep 5 en 6 
op donderdagmiddag 
Hou jij van Arabische muziek of lijkt het je leuk 
om daar kennis mee te maken? Dan is dit iets 
voor jou! Tijdens deze workshops leer je 
Arabische ritmes spelen op trommels en ga je 
Arabische liedjes zingen.  
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Muziek maken in een Popband voor Groep 7 en 
8 op maandagmiddag 
Vind jij popmuziek maken op school ook zo leuk? 
En wil je wel een instrument bespelen, maar heb 
je nog niet zo veel ervaring? Dan is de popband 
bij het Muziekplein Pop Amsterdam dé les voor 
jou. 

OUDERINLOOP 14 MAART 2023 

Op dinsdag 14 maart is er voor alle 
groepen een ouderinloop in de klassen van 
08:30 tot 08:45 uur. Wij zullen dit nog 
regelmatig in de Nieuwsbrief vermelden.  

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LENTE IN DE KLEUTERGROEPEN 

De groepen 1/2 zijn deze week begonnen met 
het thema Lente. We zijn ook veel bezig met 
letters en cijfers en mooie bloemen vouwen.  

 
Schoolvoetbal 

De jongens en meisjes uit groep 7 en 8 doen 
mee met het schoolvoetbaltoernooi voor 
basisscholen in Amsterdam. Er is de afgelopen 
tijd met veel plezier getraind en iedereen heeft 
er zin in. Helaas waren de wedstrijden voor de 
meisjes op woensdag 8 maart afgelast, maar 
deze wedstrijden worden ingehaald op 
woensdag 5 april.  
Het enthousiasme bij de kinderen is groot en 
dat bewijst maar weer eens hoe sportief onze 
school is.  
Hier het programma van de jongens   
Woensdag 15 maart 
13.00 uur   Annie MG Schmidtschool - De 
Henricus 
14.00 uur   St Janschool – De Henricus 
Woensdag 29 maart 
13.00 uur   De Henricus – Anna Frankschool 
14.00 uur   De Henricus -  De Zevensprong 
 
Hier het programma van de meisjes  
Woensdag 22 maart 
13.30 uur St Janschool – De Henricus 
15.00 uur De Henricus – De Zevensprong 
Woensdag 5 april (inhaalprogramma) 
13.00 uur De Henricus – Pro Rege school 
14.30 uur St Jozefschool – De Henricus 
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*de jongens en meisjes nemen op deze 
woensdagen eten, drinken en voetbalspullen 
mee naar school 
*wilt u ons helpen met vervoer naar het 
voetbalveld? Laat het weten 
e.luijckx@sthenricus.nl  
*wij verwachten weer veel ouders om de 
kinderen aan te moedigen 
*de coaching doet de begeleiding 
*voetbalkleding wordt geregeld door school 
*we verwachten de juiste sporthouding en 
wedstrijdmentaliteit  van de kinderen bij de 
wedstrijden en plezier staat voorop!!!!!  
Heel veel sportplezier namens de werkgroep 
sport en begeleiders(juf Donja, juf Saloua, juf 
Marloes, juf Shirley en meester Thomas) 
 
Everard Luijckx (gymleraar) 

 

 
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 

• Donderdag 30 maart 

• Donderdag 20 april 

• Woensdag 24 mei 

• Woensdag 21 juni 
 

 

 
VERGADERSDATA MR 

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

• 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!!! 
 

 
LUIZEN 

Helaas. Er zijn weer luizen bij de kinderen 
geconstateerd. Heel vervelend. Op deze 
website kunt u er van alles over lezen: 
https://www.thuisarts.nl/luizen-op-
hoofd/mijn-kind-heeft-luizen-op-hoofd 
Verder zijn we aan het nadenken of wij, zoals 
op sommige andere scholen ook het geval is, 
regelmatig luizencontrole moeten gaan 
toepassen. En wellicht zijn er ouders, die ons 
daarbij zouden willen helpen. In samenwerking 
met de ouderraad zal dit georganiseerd gaan 
worden.  
 

 
CORONA 

De algemene richtlijnen zijn te lezen op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/co
ronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-
onderwijs 

mailto:e.luijckx@sthenricus.nl
https://www.thuisarts.nl/luizen-op-hoofd/mijn-kind-heeft-luizen-op-hoofd
https://www.thuisarts.nl/luizen-op-hoofd/mijn-kind-heeft-luizen-op-hoofd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

