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AGENDA 

24 januari GMR 
26 januari Koffieochtend 
30 januari Tandarts op school 
 Start naschoolse activiteiten 
 

 
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. Daarnaast bestaat de 
kans dat door dit rijgedrag gehandhaafd gaat 
worden. En dat kan dus een bekeuring gaan 
opleveren. Laat het niet zover komen!  

 
KOFFIE-OCHTEND 

Aankomende donderdag 26 januari organiseert 
de school een koffie-ochtend. Op deze ochtend 
komen 2 medewerkers van de GG&GD onder 
andere informatie geven over 
armoedebestrijding en geven zij een toelichting 
over de verschillende projecten waar de 
GG&GD en de school mee samenwerken. Via 
deze nieuwsbrief vraag ik u om na te denken 
welke vragen u heeft. Wellicht kunnen de 
medewerkers u direct een antwoord geven. Er 
zullen ook misschien vragen gesteld worden, 
waar meer tijd voor nodig is om een antwoord 
te vinden.  
 

 
 
 

 
 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Denkt u nog aan uw vrijwillige ouderbijdrage. 
Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage met verdere 
informatie.  
 

 
SCHOOLFRUIT 

Iedere maandag wordt er schoolfruit op De 
Henricus bezorgd. De ouderraad verdeelt dit 
fruit in samenwerking met medewerkers van 
de school onder de kinderen. Dat gebeurt 
meestal op dinsdag en woensdag. Wanneer 
veel fruit schoongemaakt en gesneden moet 
worden wordt het fruit op donderdag of vrijdag 
uitgedeeld. Het is niet altijd te voorspellen 
welk fruit we gaan krijgen. Maar het draagt wel 
bij tot een gezonde school. 

 

 
PROJECT NATUUR 

Dit nieuwe jaar is de school gestart met het 
nieuwe thema Natuur. Onder leiding van 
juffrouw Rink is een tal van activiteiten 
opgezet. In de centrale hal van de school is een 
mooie tentoonstelling gemaakt.  
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PERSONEEL 

Vorige week meldde ik u de komst van 
juffrouw Noeten in groep 6. Zij gaat deze groep 
samen met juffrouw Saloua doen. Meester 
Nico krijgt een multidisciplinaire functie binnen 
onze school.   

 

 
ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL 

Bijna alle medewerkers en stagiaires zijn 
hersteld en deze week zijn alle groepen 
naar school gekomen. Dat is elke keer weer 
fijn om te melden.  

 

 
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 
Zie ook elders in deze Nieuwsbrief.  

 

 
VERGADERSDATA MR 

Deze vergaderingen zijn openbaar en duren 
van 19:30 tot 20:30 uur.  

• Dinsdag 21 februari 2023  

• Dinsdag 11 april 2023  

• Dinsdag 30 mei 2023. 
Bij deze Nieuwsbrief zijn de notulen van 
toegevoegd.  

 

 
Naschoolse Sport Activiteiten 

Deze week hebben de kinderen de flyer over 
de NSA mee naar huis gekregen en kunnen ze 
inschrijven voor  
kleuterbalsport voor groep 1 en 2,  
atletiek voor de jongens van groep 3,4 en 5 
en   bootcamp voor de meisjes van groep 6,7 
en 8. 
De laatste inschrijfdag is vrijdag 27 januari!!!! 
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Kennismakingsles 

De kinderen van groep 6,7 en 8 krijgen dinsdag 
24 januari tijdens de gymles een 
kennismakingsles Bootcamp.   
 
Veel sportplezier namens de werkgroep sport 
(juf Marloes, juf Shirley, juf Saloua en meester 
Eef) 

 
 

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!!! 

 


