
 
 Nieuwsbrief De Henricus 17-03-2023 

  
 

 
AGENDA 

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.  
 

 
SAMEN VOOR ALLE KINDEREN 

https://samenvoorallekinderen.us12.list-
manage.com/track/click?u=f0b787f88bd46
9fd8a3ba79dc&id=e9cfead91f&e=58eff390
97 
Dit is een interessante website voor u en 
onze kinderen.  
 

 
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.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Op 15 maart hadden de kinderen van groep 5 
weer een leuk uitje. We mochten naar de ITA 
(het Internationaal Theater Amsterdam) Ze 
hebben gedanst en kregen een rondleiding. Ze 
kwamen schilderijen, beelden tegen, maar ook 
kwamen ze in verschillende zalen. In één van 
de zalen konden we een kijkje nemen achter 
de schermen, waar de kostuums hangen. De 
mooiste zaal was die waar de koning en 
koningin de voorstellingen bijwonen. Het was 
niet zomaar een rondleiding, want ze kennen 
nu weer een paar nieuwe woorden( 
schijnwerper, de geluidstechnicus, Het decor, 
de coulissen enz.) 
Ze waren reuze enthousiast en hebben 
genoten van een koekje, een drankje en het 
samen zijn. 
We kijken uit naar ons volgend uitje. 

 

 
Schoolvoetbal 

Jongensteam voetbalt met veel karakter!  
  
Een jongen van ons team kwam naar mij toe 
en vroeg na afloop van de wedstrijd  aan mij: 
“Meester mijn hart klopt heel snel. Is dat 
goed?” ik antwoordde: Zeker, dat is gezond, je 
hebt je zo goed ingespannen dat je hart dit 
fijn vindt en sterker wordt.   
Het voetbalteam van De Henricus heeft met 
veel inzet, samenwerking en plezier 
gevoetbald. Ik heb als voetbaltrainer dit 
Henricusteam keihard zien werken voor een 
goed resultaat. In de voorbereiding van deze 
wedstrijd hebben we over inzet gesproken en  
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in het veld werd het ook gedaan door de 
jongens. De Annie MG Schmidtschool speelde 
zeer sterk maar door goed keeperswerk van 
Erdem en het goede verdedigen werd er 
slechts met 3-0 verloren. Deze instelling 
maakte de jongens sterker en beter en dat gaf 
veel vertrouwen voor de volgende wedstrijd 
tegen de Sint Janschool. Dit was een 
spannende wedstrijd voor de jongens en na 
een prachtige solo van Enes werd de 1-0 
gescoord. In de rust werd afgesproken dat we 
nog beter de bal moesten afpakken van de 
tegenstander en schoten op doel beter 
moesten blokken. Dat werd door de jongens 
goed uitgevoerd en door onze goede 
verdediging hoefde Erdem nog maar een paar 
reddingen te verrichten. Vlak voor tijd scoorde 
Safouane met een fraai afstandsschot de 2-0. 
De blijdschap bij de jongens was groot na het 
laatste fluitsignaal.   
Het was ook mooi om te zien dat er weer veel 
ouders waren die de jongens aanmoedigden.  
  

 

Staand van links naar rechts Nadir, Enes, 
Ahmad,Amr,Noah,meester Thomas  
Zittend van links naar rechts Safwan, 
Mohamed,Amin, Arda, Safouane, Mehmet, 
Erdem  
 
Hier het programma van de jongens   
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 
*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.  
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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!!! 

 
ORGANISEER EEN BACK-UP 

Ik weet niet wat de komende periode gaat 
gebeuren, maar het kan voorkomen dat wij 
een beroep op u moeten doen en u vragen de 
kinderen thuis moeten houden. Ik hoop echt 
dat dat niet nodig hoeft te zijn, maar  
ik verzoek u hier rekening mee te houden. Mijn 
advies in deze is dan ook om een  
back-up te organiseren om voorbereid te zijn 
op zo’n mogelijke situatie.  
 
 
 

 
 
 

 
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.  
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