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AGENDA 

09 januari School begint 
17 januari MR 
24 januari GMR 
26 januari Koffieochtend 
30 januari Tandarts op school 
 Start naschoolse activiteiten 
 

 
EERSTE  NIEUWSBRIEF IN 2023 

Dit is de eerste Nieuwsbrief voor de ouders in 
2023.  Dat geeft mij de gelegenheid om 
namens alle medewerkers ouders en de 
kinderen een heel goed en gezond 2023 toe te 
wensen.  

 
PERSONEEL 

Ik kan u  melden dat juffrouw Paula begonnen 
is met haar re-integratietraject. Zij begint elke 
week een korte periode na schooltijd met 
administratieve taken. Verder wil ik juffrouw 
Noeten verwelkomen. Noeten is een ervaren 
onderwijs-medewerkster die met ingang van 
heden bij ons komt werken in groep 6.  

 

 
SPORTEN ROND DE SLOTERPLAS 

Graag breng ik de Online kaart 'Sporten rond 

de Sloterplas' bij U onder de aandacht  

  

 
Bas Kostelijk wil bewoners in Nieuw-West 
aanmoedigen om meer te sporten. Zijn plan 
voor een online kaart met sportplekken rond 
de Sloterplas kreeg in 2021 veel stemmen bij 
het Buurtbudget Nieuw-West. De kaart met 
daarop tientallen activiteiten is klaar en kunt u 
gratis gebruiken. “De kaart is bedoeld om 
mensen enthousiast voor bewegen te maken, 
erop uit te gaan”, vertelt Bas. “Het is geen app, 
maar gewoon een website. Dus je kunt er 
gewoon op je telefoon naar kijken.”  
Voor elke doelgroep is er wel iets te vinden om 
te gaan doen. Er staan nu rond de 30 sport- en 
speelplekken en activiteiten op de kaart. Van 
boksen en discgolf tot zwemspots, fitness en 
veel meer! 

Ontdek wat je kunt doen rond, in en op de 

Sloterplas. Met de handige plattegrond kun je 

zien waar en wat. Deze plattegrond is 

gerealiseerd in samenwerking met gemeente 

Amsterdam en Wizzymaps. 

Bekijk de kaart 

op https://www.wizzymaps.com/amsterdam/sl

oterpark/sporten.php (webbased mobiel 

vriendelijk) 

 
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. Laten we  
ons aan de verkeersregels houden en een  
voorbeeld voor onze kinderen zijn.  

 
ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL 

Bijna alle medewerkers en stagiaires zijn 
hersteld en deze week zijn alle groepen 
naar school gekomen.  

 
 

https://www.wizzymaps.com/amsterdam/sloterpark/sporten.php
https://www.wizzymaps.com/amsterdam/sloterpark/sporten.php
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Naschoolse Sport Activiteiten 

In de week van 30 januari gaan we weer 
starten met leuke sportactiviteiten na 
schooltijd voor de kinderen van De Henricus. 
Maandag 30 januari start bootcamp voor de 
meisjes van groep 6,7 en 8 
Dinsdag 31 januari start atletiek voor de 
jongens en meisjes van groep 3,4 en 5 
Donderdag 2 februari start balsport voor de 
kinderen van groep 1 en 2.  

Volgende week krijgen de kinderen de 
inschrijfformulieren mee naar huis.  

 
Schoolvoetbal 

Dit jaar is er een andere opzet van het 
schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen in 
Amsterdam. Er is geen recreatieklasse meer 
waarbij kinderen die niet op voetbal zaten 
heerlijk konden voetballen op hun eigen 
niveau. We gaan nu kijken welke jongens en 
meisjes uit groep 7 en 8 aan dit toernooi mee 
kunnen doen. De Henricus doet mee met 1 
jongensteam en 1 meisjesteam. Uiteraard staat 
het plezier altijd voorop!! In maart is de start 
van de wedstrijden en nadere informatie volgt 
nog. Sportieve groet namens de werkgroep 
sport (juf Marloes, juf Saloua, juf Shirley, 
meester Eef ). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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 26 januari 

• Woensdag 22 februari 

• 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 17 januari 2023  

• Dinsdag 21 februari 2023  

• Dinsdag 11 april 2023  

• Dinsdag 30 mei 2023. 
 


