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Nummer 1 
Augustus 2021 
E-mail school: 
administratie@sthenricus.nl 

 

 

Belangrijke data: 

 

Maandag 23 augustus    Eerste schooldag 

Start KIVA Thema Samenleven 

Maandag 30 augustus    Startdatum schoolzwemmen gr.5 

Woensdag 1 t/m vrijdag 10 september  Kennismakingsgesprekken 

Maandag 20 september   Start KIVA thema Gevoelens 

Maandag 27 september   Info-avond gr. ½,3,4,5 van 19:15-20:00 uur 

Dinsdag 28 september    info-avond gr. 6,7,8 van 19:15-20:00 uur 

Donderdag 30 september   Olympische dag groep 8 

Vrijdag1 oktober    Studiedag KBA alle leerlingen vrij 

Woensdag 6 oktober     Start Kinderboekenweek 

Start lessen schoolschrijver 

Koffie ochtend 

Woensdag 30 oktober    Voorstelling meneer B 

Donderdag 14 oktober    Voorleeswedstrijd 

Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober Herfstvakantie  
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Maandag 25 oktober    Studiedag alle leerlingen vrij 

Dinsdag 26 oktober    Studiedag alle leerlingen vrij 

Woensdag 27 oktober    Start KIVA Thema 3: wat is een fijne groep? 

Wat is communicatie?  

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Komende maandag gaat het onderwijs weer van start! Het hele team van De Henricus kijkt ernaar uit 

om de leerlingen weer in de klas te ontvangen. In deze mail informeer ik u over een aantal praktische 

zaken: 

 

Corona: 

De komende periode gelden onderstaande maatregelen. Helaas zijn we nog niet van alle 

maatregelen af. We willen u vragen zich hieraan te houden, zodat we de kans op een besmetting op 

school zo klein mogelijk houden.  

- Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

- Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 komen binnen via de hoofdingang.  

- De kleuters gaan via het kleuterplein. Ouders blijven achter het hek. De leerkrachten staan 

buiten om de leerlingen te ontvangen en samen naar binnen te gaan.  

- Kinderen moeten thuisblijven als het kind verkoudheidsklachten en/of koorts heeft, in 

afwachting is van een testuitslag, in contact is geweest met iemand met corona of als een 

huisgenoot koorts of corona heeft.  

 

Lokaalindeling: 

De groepen 1/2 A en B zitten in de kleuterlokalen boven. Groep 1 /2 C zit beneden in het 

kleuterlokaal.  

Groep 3, 4 en 5 zitten op de eerste verdieping. Groep 3 zit in het grote midden lokaal. Groep 4 in het 

lokaal bij de brug. Groep 5 in het achterste lokaal.  

De groepen 6 t/m 8 zitten in de toren. Groep 6 op de eerste verdieping, groep 7 op de tweede en 

groep 8 helemaal bovenin.  

 

 

 

Formatie: 
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Hieronder nogmaals de verdeling van de leerkrachten en onderwijsassistenten over de groepen.  

Op maandag t/m donderdag is Saloua aanwezig bij de kleuters.  

Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

1/2 A  Marloes  Marloes  Marloes  Helen  Marloes  

1/2 B  Helen  Shirley/Helen  Shirley  Shirley  Shirley  

1/2 C  Sophie en Sonj

a  

Sophie  Sophie   Sonja  Sonja  

3  Rink  

Ruth (oa)  

  

Rink   

Ruth (oa)  

  

Rink  

Ruth (oa)  

Rink  

Ruth (oa)  

Rink en Kevi

n  

  

4  Matsy  Matsy en Sonja  Sonja  

  

Matsy  

Madelon(oa)

  

Matsy  

Madelon(oa)

  

5  Nico en Kevin  Nico  

  

Kevin  Kevin  Nico  

Ruth (oa)  

6  Sherida  Sherida  

Donja (oa)  

Sherida   

Donja (oa)  

Sherida  Thomas  

7  Joyce  

  

Joyce  

  

Joyce  

  

Joyce  

  

Joyce  

  

8  Thomas  

Donja (oa)  

Paula en Thom

as   

Paula en 

Thomas  

  

Paula  

Donja (oa)  

Paula  

Donja (oa)  

 

 

Ouderbijdrage 2021-2022: 

De ouderraad organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten voor alle leerlingen. Denk aan Sinterklaas, 

Kerst, Pasen en het schoolreisje. Voor deze activiteiten vraagt de ouderraad een ouderbijdrage.  

Eerste kind     60,- euro 

Tweede kind  40,- euro 

Derde kind      25,- euro 

Vierde kind    10,- euro 

De hoogte van de ouderbijdrage van kinderen uit groep 8 is 30,- euro.  

De kosten van kamp bedragen 140,- euro. 
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Wijze van betaling: 

Keuze1:  

Het verschuldigde bedrag aan het begin van het schooljaar overmaken op de bankrekening van de 

ouderraad. 

Bankrekeningnummer ouderraad: NL24 INGB 0008 5221 05 T.N.V. RKBS st Henricus.  

Keuze 2: 

Het verschuldigde bedrag aan het begin van het schooljaar contant betalen op school. Dit is enkel 

mogelijk via de administratie. U kunt hier terecht op dinsdag en vrijdag. 

Keuze 3: 

Betalen met de Stadspas van de gemeente Amsterdam. Als u in het bezit bent van een stadspas kunt 

u die laten scannen bij de administratie op dinsdag of vrijdag. De ouderbijdrage wordt dan betaald 

door de gemeente.  

 

Groetjes, 

Team de Henricus 

 

 

 


