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Nummer 2 
Oktober 2021 
E-mail school: 
administratie@sthenricus.nl 

 

 

Belangrijke data: 

 

Woensdag 6 oktober    Start Kinderboekenweek 

Start lessen Schoolschrijver gr.3 t/m 8 

Koffie-ochtend 

Woensdag 13 oktober   Voorstelling meneer B 

Donderdag 14 oktober   Voorleeswedstrijd 

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober  Herfstvakantie  

Maandag 25 oktober    Studiedag alle leerlingen vrij 

Dinsdag 26 oktober    Studiedag alle leerlingen vrij 

Woensdag 27 oktober   Kiva thema 3 

Ouderavond Kiva v.a. 19:00 uur 

Maandag 1 november   Podium De Henricus  

Thema Samenleven gr.3 t/m 8 

Woensdag 3 november   Voorleesontbijt 

Maandag 8 november   Start thema Gezondheid 

 

 

Kinderboekenweek 

Op 6 oktober gaat de Kinderboekenweek weer van 

start! We kijken hier als school erg naar uit. Via 

verschillende activiteiten besteden we hier aandacht 
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aan. Denk aan een theatervoorstelling van meneer B, een voorleeswedstrijd, lessen van de 

Schoolschrijver en veel boekpromotieactiviteiten in de klas. Alle ouders zijn hierover 

geïnformeerd via een aparte brief.  

 

Koffieochtend THEMA: OPVOEDEN. HOE DOE JIJ DAT?(ALLEEN OF SAMEN) 

Wanneer   :  Woensdag 06 oktober  2021  

Waar   :  Basisschool De Henricus  

Tijd    :  08.45 – 09.45 uur 

 

 

 

Parkeren bij de school  

Bij deze vragen we (opnieuw) uw aandacht voor het parkeren rondom de school tijdens het 

halen en brengen. We willen u vragen alleen op plekken te parkeren waar dat is toegestaan 

(dus niet op de stoep). Met regelmaat ontstaan er gevaarlijke situaties door foutief 

parkeren. Laten we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van alle kinderen!  

 

Top Taal 

De cursus Top Taal gaat weer van start! Op dinsdag 5 oktober a.s.  is 
de eerste les. De lessen zijn op dinsdag en donderdag van 8:45 uur 
tot 11:45 uur op school. Meld je gratis aan!  De inhoud van de 
cursus sluit aan op de thema’s van de school. Wij wensen alle 
ouders veel plezier en succes! 

Wil je ook meedoen? Meld je aan bij Saloua Achiban of Cherida 
Sarucco (administratief medewerker) 

Voor wie 

Deze cursus is voor anderstalige ouders die de Nederlandse taal willen verbeteren en tegelijk 
meer betrokken willen zijn bij de school van hun kind. 

 

Wat 

Met de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB) stimuleren we ouders om de Nederlandse 
taal te leren en hun betrokkenheid bij school en de (taal)ontwikkeling van hun kind te 
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vergroten. 
De inhoud van de cursussen wordt in nauw overleg met de schooldirectie vastgesteld en is 
aanvullend op andere activiteiten van de school. De onderwerpen sluiten aan bij de thema’s 
van de school en bij de leervraag van de ouders. Denk aan bijvoorbeeld gezondheid en 
gezonde levensstijl. In de cursus wordt veel aandacht besteed aan de rol die de ouder kan 
spelen bij de schoolloopbaan van het kind. Door het maken van een portfolio worden ouders 
gestimuleerd om met hun kind te praten, te spelen, samen te koken, samen te lezen 

etc. 

 

 

Ouderavond KiVa! Op 27 oktober 2021 

Bij deze willen wij u alvast uitnodigen voor de ouderavond op woensdag 27 oktober oom 
19.00 uur over KiVa!. We werken nu voor het tweede jaar met deze methode voor sociaal 
emotioneel leren. Graag willen wij u informeren over hoe de methode werkt, wat wij op 
school doen en wat u thuis kunt doen. Er volgt nog een aparte 
uitnodiging.  

 

 

 

 

 

Sportnieuws  

 

 
Naschoolse Sport Activiteiten      

De 1e periode is er voor de kinderen van groep 1 en 2 Judo. De start is 

op donderdag 28 oktober. De inschrijving is 5 euro en er kan ook 

betaald worden met de stadspas. Het inschrijfgeld wordt besteed voor 

spelmaterialen, een consumptie voor het sporten of materiaal voor de 

NSA.  

De flyer met informatie volgt  

  

Gym + 

Donderdag 23 september hebben de kinderen van groep 3 en 4 met veel plezier en 

enthousiasme de beweegtesten uitgevoerd.  De oefeningen gingen over springen, hinkelen, 

coördinatie, stuiteren, vangen, huppelen en dribbelen.  Deze testen en het bewegen in de 

gymzaal gebruiken we om kinderen uit te nodigen voor een extra gymles op 

woensdagmiddag van 12.15-13.15. De kinderen spelen en sporten dan in een klein groepje 



 

4 
 

(max 12 kinderen) en kunnen dan werken aan nieuwe vaardigheden, meer plezier in 

bewegen, meer zelfvertrouwen, samenspel, motoriek en coördinatie. Het is de bedoeling dat 

we woensdag 27 oktober gaan starten met deze leuke extra gymles. Bericht volgt. 

  

Gymkleding 

De kinderen van De Henricus sporten en spelen graag. Hoe lekker is dat om te bewegen met 

sportkleding aan. Het is daarom verplicht voor de veiligheid en hygiëne dat de kinderen van 

groep 3 tm 8   sportkleding (shirt, sportbroek, gymschoenen) dragen tijdens de gymlessen. 

Deze sportkleding wordt meegenomen van huis. Er zijn kleedkamers waren de kinderen zich 

kunnen verkleden.  

  

Blessure 

Het kan voorkomen dat uw kind niet kan sporten i.v.m. een blessure of om medische 

redenen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit aan de groepsleerkracht of gymleraar door te 

geven met een briefje of over de mail.  

  

Olympische Dag  

De kinderen van groep 8 hebben afgelopen donderdag 30 september deelgenomen aan de 

Olympische Dag in het Olympisch stadion. Deze Olympische Spelen waren meer dan alleen 

sporten. Het ging ook om: plezier, sportiviteit, respect, gezond zijn en samen zijn. De 

kinderen hebben deelgenomen aan kruisboogschieten, voetbal, flag football, tikspelen, 

mikspelletjes, gezelschapsspelletjes en nog meer sporten. Het was een leuke dag, even wat 

anders dan leren en de kinderen hadden plezier. 

Sportieve vriendelijke groet 

Meester Eef (gymleraar)    
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