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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

vacature voor de functie van IB-er. Met
trots en plezier kan ik u meedelen dat De
Henricus een nieuwe collega heeft.
Mevrouw Marjo van Honk zal met ingang
van het nieuwe schooljaar intern
begeleidster van De Henricus zijn. Marjo
neemt veel ervaring mee. Zij is lang in het
onderwijs werkzaam en heeft ervaring
met kleuters, het lager - en het voortgezet
onderwijs.

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!

LAATSTE NIEUWSBRIEF
De laatste nieuwsbrief van het jaar. Met
veel plezier heb ik wekelijks de
nieuwsbrief opgesteld. Hopelijk heeft u
net zoveel plezier beleefd aan het lezen.
Namens alle medewerkers een hele fijne
vakantie toegewenst en tot 29 augustus.
NIEUWE COLLEGA 2022-2023
Afgelopen week hebben de ouders de
formatie voor het nieuwe schooljaar
gekregen. Op het overzicht stond toen een

VAKANTIES/STUDIEDAGEN 2022-2023
Maan 3 okt
Maan 17 t/m vrij 21 okt
Don 17 & vrij 18 nov
Vrij 2 dec

studiedag
herfstvak
studiedag
kinderen
12:00 uur vrij
Vrij 23 dec
studiedag
Woe 15 februari
studiedag
Maan 27 feb t/m vrij 2 maa voorjaarsvak
Vrij 7 apr t/m maan 10 apr paasvak
Maan 24 apr t/m 5 mei
meivak
Don 18 mei & vrij 19 mei
hemelvaart
Maan 29 mei
pinksteren
Maan 26 & din 27 juni
studiedag
Vrij 21 juli
kinderen om
12:00 uur vrij
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ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL
Ook deze laatste 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.

kunst, techniek en nog veel meer voor
iedereen tot 23 jaar. De feestelijke kick-off
is woensdag 13 juli, 14,00 - 17.00 uur op
het Piet Mondriaanplein in Slotervaart
Ook dit jaar wil het stadsdeel samen met
sportverenigingen, diverse sociaal
maatschappelijke en culturele organisaties
opnieuw kinderen en jongeren een mooie
en leerzame zomer bezorgen. Er wordt
samengewerkt met lokale partners en
professionals, met als doel alles in het
werk te stellen om de kinderen en
jongeren te bereiken die het meest gebaat
zijn bij deze activiteiten.
Sportieve groet,
Everard Luijckx

BEZORGDHEID
Afgelopen 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 collegadirecteuren 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.
Maar ook dat door het tekort aan
leerkrachten klassen worden
samengevoegd. 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.
MIDZOMER MOKUM 2022
Het is bijna zover! Als de scholen sluiten
dan is het weer tijd voor
MidzomerMokum.
Vanaf 16 juli tot en met 28 augustus is er
weer volop te doen en te beleven in
Nieuw-West; sport, muziek, theater,

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

