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AGENDA
Maandag 19 sep
GMR
Donderdag 29 sep Koffieochtend
ouders(zie verder
deze Nieuwsbrief)

DERDE NIEUWSBRIEF
De derde nieuwsbrief van het jaar. U
ontvangt de nieuwsbrief via de mail en
ook via PARRO. Ik merk dat de nieuwsbrief
goed gelezen wordt. Soms maak ik een
foutje en spreken ouders mij daarover
aan. Dat vind ik prettig, omdat ik dan
zaken kan herstellen.

NIEUWE STAGIAIRE 2022-2023
Op De Henricus vinden wij het belangrijk
dat jonge studenten de kans krijgen om
stage bij ons op school te lopen. Deze
week is Aya bij ons gestart om te
ondersteunen in de groepen 3 van
Marloes en Rink op maandag, woensdag
en donderdag. Welkom Aya.

VIDEO-OPNAMES
Regelmatig worden de lessen van onze
leerkrachten door mij of de interne
begeleiding bezocht. Deze
klassenbezoeken vormen een belangrijk
onderdeel van ons onderwijs. Het komt
ook voor dat externen bij leerkrachten in
de klas komen en video-opnames van de
leerkrachten maken. Deze opnames
worden na de les samen met de leerkracht
bekeken en daarna vernietigd. Het kan
voorkomen(en dat is een hele kleine kans)
dat bij deze opnames uw kind wordt
gefilmd. Echter, zoals ik al aangaf de
opnames zijn voor intern gebruik en
worden na de nabespreking vernietigd.

KLEUTERS EN OUDERS
Twee keer per week is er kleuterinloop en
mogen de ouders mee naar de klas. De
andere dagen kunt u uw kind bij de
medewerker van de school bij het hek
brengen. De leerkracht neemt dan de
kinderen mee naar de klas. Op die manier
wordt ook aan de zelfstandigheid en aan
de zelfredzaamheid van de kinderen
gewerkt. Het is fijn als u hier rekening mee
houdt.
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29 SEPTEMBER KOFFIEOCHTEND

Donderdag 29 september organiseert de
school van 08:45 uur tot 09:45 uur een
koffieochtend voor de ouders. Op die
ochtend zal meester Mario een en ander
over de school vertellen en kunt u ook
vragen stellen. Wanneer u zelf ideeën
heeft om onderwerpen aan de orde te
laten komen kunt u dat ook op die
ochtend aangeven.

BERICHT VAN GROEP 7
De oogst van afgelopen woensdag. Het was
weer een werkzame les. Volgende week gaan
we soep maken.

ONZE SCHOOLTIJDEN EN 3-6-9

De schooldeur gaat om 08:20 open en de
lessen beginnen om 08:30 uur. De school
gaat uit om 14:45 uur. Op woensdag gaat
de school om 12:00 uur uit. Zorg er
alsjeblieft voor dat uw kind op tijd op
school is. Wij zijn verplicht om te laat
komen te noteren. Bij 3x te laat komen zal
de leerkracht u daar schriftelijk van op de
hoogte brengen. Bij 6x te laat krijgt u een
brief van meester Mario en bij 9x zal de
leerplichtambtenaar u oproepen voor een
gesprek.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN

Bijgaand treft u een overzicht aan van de
studiedagen, vakanties en “korte” dagen.

HULP NODIG BIJ KOSTEN VOOR SCHOOL?

Voor de school is een graffiti aangebracht om
ouders te informeren over de mogelijkheden
om hulp te krijgen voor de kosten voor een
school. Kijk op: Amsterdam.nl/pakjekans
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GEZONDE TRAKTATIES
De Henricus is een gezonde school en wij
doen mee met het project “De Gezonde
School”. Dat geeft ons ook voorrang met
allerlei projecten. Dat houdt ook in dat wij
rekening moeten houden dat op school
gezond gegeten moet worden. Hierbij
doen wij suggesties voor gezond eten op
school en verzoeken u vriendelijk om hier
serieus rekening mee te houden:
10 uurtje
Drinken: optimel, melk, of water
Eten: witte of bruine boterham en beleg naar
keuze, groenten, fruit, krenten, gedroogde
noten. Bij glutenallergie de gezonde variant
van kwark/yoghurt

ervaren en voelen dat sport en bewegen
ontzettende leuk en gezond is. Op een
speelse manier gaan kinderen aan de slag
met sporten , voeding en slapen. Daarna
volgt een sportontdekkingsreis in het
Olympisch Stadion waarbij iedereen
meedoet aan 8/10 sport en
beweegonderdelen waarbij sportplezier
het belangrijkste is. Iedereen is een
winnaar deze dag.
Groep 5 en 6 gaan donderdag 29
september naar het Olympisch Stadion en
groep 7 en 8 gaan donderdag 6 oktober.
Het worden mooie dagen voor uw
kinderen. Meer informatie volgt nog!!!!!!!
Sportieve groet namens de
groepsleerkrachten en
onderwijsassistenten.
Everard Luijckx(gymleraar)

Lunch:
Drinken: optimel, melk, of water
Eten: bruine/witte boterham en beleg naar
keuze, salades, groenten en fruit
Gezonde traktaties
Op het internet zijn diverse websites te
vinden waar u diverse ideeën kunt opdoen
voor een gezonde traktatie:

Traktatie school; 50+ ideeën voor gezonde,
leuke en makkelijke verjaardag
kindertraktaties trakteren op schoolMamaliefde.nl
https://www.fitgaaf.nl/gezond-trakteren
Kindertraktaties | Voedingscentrum

DE SPELEN
Groep 5,6 ,7 en 8 gaan binnenkort met
een lifeskills les aan de slag in de klas.
Het doel is om alle kinderen te laten

LEZEN IN GROEP 3
De kinderen van groep 3a en 3b hebben
bij thema 1 al 7 letters geleerd: r, d, i, k,
aa, n, ee.
Ook leren ze of het korte klanken, lange
klanken of medeklinkers zijn.
We spreken de letters uit als klanken. De
kinderen kunnen nu korte woordjes met
deze letters lezen.
Volgende week starten we met thema 2,
dan leren we nog meer letters.
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GEBRUIK MOBIELE TELEFOONS
Het komt voor dat kinderen van onze
school mobiele telefoons meenemen.
Sommigen zelfs met een aangepast
horloge. Ik wil u graag wijzen op de
volgende afspraken.
Het meenemen van mobieltjes gebeurt op
eigen risico. School kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor beschadiging of
verlies.
Bij binnenkomst zet de leerling de
telefoon uit (dus niet op stil) en geeft deze
aan de leerkracht. Wanneer de kinderen
naar huis gaan, krijgen de kinderen hun
mobieltje mee en zetten deze buiten aan.
Wanneer noodzakelijke of belangrijke
oproepen nodig zijn kunt u bellen met de
school. 020-613 38 54,

