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16 oktober
24 oktober

25 oktober
26 oktober

AGENDA
Start herfstvakantie
Kinderen weer naar school
Start naschoolse
sportactiviteiten
MR
Koffieochtend
JINC groep 7

KINDERBOEKENWEEK OP DE HENRICUS
Afgelopen anderhalve week hebben we de
Kinderboekenweek gevierd op de Henricus!
Het thema was Gi-Ga-Groen en de kinderen
hebben een leuke week gehad waarin de
leerkrachten voorlazen, druk geknutseld werd
en ook door veel kinderen is voorgelezen.
Enkele kinderen van groep 8 hebben
voorgelezen bij de kleuters, mooi om te zien
hoe serieus ze dit nemen!

HERFSTVAKANTIE
Maandag 17 oktober begint de herfstvakantie.
Laten we hopen op mooi weer. Op maandag 24
oktober komen de kinderen weer naar school.

ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL
Deze week hebben we weinig zieke en
afwezige medewerkers, stagiaires gehad. We
hebben dus alles kunnen opvangen. En nu
genieten van de herfstvakantie.

Ook de kleedjesmarkt op woensdag werd druk
bezocht en veel boeken hebben een nieuwe
eigenaar gekregen. Het was erg fijn om te zien
dat ook veel ouders kwamen kijken naar de
boekenmarkt en naar de kunstwerken die de
kinderen in de klas hebben gemaakt.
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Podium de Henricus

Iets waar alle kinderen het hele jaar naar
uitkijken was het optreden van Meneer B. op
dinsdag. Het was weer een superleuke en
grappige voorstelling, waarin meneer B op zoek
ging naar water in zijn (tegel)tuintje omdat hij
zich per ongeluk had buitengesloten en na een
tijdje erg veel dorst kreeg. Het precieze verhaal
kan uw zoon of dochter vertellen, maar één
ding dat echt zeker is, is dat de kinderen met
volle teugen genoten!

Donderdag hebben we de voorleeswedstrijd
gehouden. Elke klas mocht door middel van
voorrondes twee finalisten kiezen uit de
kinderen die mee wilden doen. Dit jaar hielden
we de wedstrijd per twee opvolgende jaren
zodat het een eerlijke strijd was. Het was een
heel moeilijke taak voor de jury om te beslissen
wie het het beste kon, maar alle deelnemers
deden hun best en wisten de luisterende
kinderen goed te boeien. Alle deelnemers
kregen een mooie oorkonde en de winnaars
een boekenbon.
Al met al hebben we weer een erg leuke week
gehad op school, en kijken al stiekem uit naar
de editie van 2023!
De Kinderboekenweekcommissie

Afgelopen maandag 10 oktober was er een
podium de Henricus. Dit was de eerste van dit
schooljaar. Een aantal kinderen uit groep 4 en
5 hebben samen met juf Jolinde hun gemaakte
werk gepresenteerd. Van de kinderen uit groep
4 hebben wij iets geleerd over het schilderij de
aardappeleters. De kinderen van groep 5
hebben een kunstwerk gemaakt van een door
hun gekozen spel. En door groep 3 werd er een
liedje gezongen over lezen. Het was een groot
succes!

Naschoolse Sport Activiteiten
Na de herfstvakantie is de start van deze
sportactiviteiten. Het enthousiasme is groot en
er zijn weer veel inschrijvingen. Het is wel ons
doel om alle kinderen die zich hebben
ingeschreven te laten sporten.

Sport, spel en dans voor groep 1,2 en 3
Door het grote aantal inschrijvingen maken we
2 groepen. 1 groep zal starten op donderdag
27 oktober en de 2e groep op 24 november.
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Op deze manier kunnen alle kinderen 4 keer
sporten en spelen. U krijgt
tijdig bericht wanneer uw kind is ingedeeld.

Volleybal voor groep 4,5 en 6
Deze groep gaat starten op maandag 24
oktober. De kinderen krijgen tijdig een
uitnodiging. Dit kunnen ook nog 2 groepen
worden.

Volleybal voor groep 7 en 8
Deze groep gaat starten op dinsdag 25 oktober.
De kinderen krijgen tijdig een uitnodiging.
Namens de werkgroep sport (juf Donja, juf
Saloua, juf Marloes , juf Ruth en meester Eef )
veel sport en spelplezier.

Olympische dag groep 7 & 8
Op donderdag 6 september hebben de
groepen 7 en 8 de Olympische dag gehad in het
Olympisch stadion. Op de Olympische dag
kregen de kinderen de kans om met
verschillende sporten en spellen in aanraking
te komen. De kinderen hebben een
fantastische dag gehad!

