
 
 Nieuwsbrief De Henricus 22-04-2022 

 
 

 
 

 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 

Maandag 25 april Start meivakantie 
Vrijdag 6 mei Laatste dag 

meivakantie 
Woensdag 18 mei Schoolreisje 
Vrijdag 20 mei Halve dag school 

(tot 12:00 uur) 
Woensdag 25 mei studiedag, kinderen  

vrij 
Donderdag 26 mei Hemelvaart 
Vrijdag 27 mei Vrije dag 
Maandag 6 juni 2de Pinksterdag 
Maandag 18 juli Start zomervakantie 
 
 

 
MAANDAG 25 APRIL MEIVAKANTIE 

Op maandag 25 april begint de 
meivakantie. Op maandag 9 mei 
verwachten wij de kinderen op school.  
 

 
ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL 

De afgelopen week hebben we een aantal 
zieke medewerkers gehad en in alle 
gevallen konden we vervanging 
organiseren. Gelukkig maar! 
 
 
 
 

 

 

 

 
PODIUM HENRICUS 

Afgelopen maandag 11 april was het 
Podium Henricus! Kinderen uit groep 3, 4, 
5, 6 en 7 presenteerden hun werkstukken 
die ze bij beeldende vorming hebben 
gemaakt, gekoppeld aan het thema 
Natuur.  
Zo heeft groep 3 zich o.a. verdiept in hoe 
bomen met elkaar communiceren via hun 
wortels. 
Groep 4 heeft wandelende takken 
gemaakt met hout en ijzerdraad en groep 
5 heeft met collages nieuwe hybride 
wezens bedacht, half mens, half dier. 
De Heldhaftige Takkenwezens van groep 6 
zijn in groepjes naar fantasie 
geconstrueerd en groep 7 heeft prachtige 
houtskool tekeningen gemaakt. Zij hebben 
zelfs live bij Podium Henricus op muziek 
getekend. Een mooie afsluiting van het 
thema Natuur! 
 

Groep 3  

Groep 4  
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Groep 5  

 

Groep 6   

Groep 7  

 

 
PAASFEEST DE HENRICUS 
Op woensdag 13 april kregen we hoog 
bezoek. De paashaas is langsgekomen  

 

 

 

 

bij groep 4 en heeft met de kinderen 
gedanst en heeft eitjes rond gestrooid.  
Naast dit alles hadden we een koninklijk 
paasontbijt en keken we het verhaal van 
Pasen in tekenfilmversie. We hebben een 
superleuke ochtend gehad met veel dank 
aan alle ouders. 

 
VERTREK MEESTER ARJAN 

Meester Arjan gaat na de meivakantie 
werken op een andere school in 
Amsterdam. Arjan heeft ruim een jaar op 
De Henricus gewerkt als coach en intern-
begeleider. Wij danken hem voor zijn 
inzet, collegialiteit en deskundigheid en 
wensen hem veel succes op zijn nieuwe 
school.   
 

ANTI-PESTDAG 
 

 
 

In het kader van het onlinepesten hebben 
groep 7 en groep 8 de politie uitgenodigd 
om de consequenties uit te leggen wat 
pesten allemaal kan veroorzaken. De 
kinderen waren erg onder de indruk van 
de verhalen welke verteld werden. Ook is 
het pesten op school besproken en het 
cyberpesten.  



 
 Nieuwsbrief De Henricus 22-04-2022 

 
 
 
 
Verder mochten de kinderen vragen 
stellen en werd even de outfit van de 
agenten besproken. 

 
 

TAALCURSUS 
Bij deze nieuwsbrief bevindt zich een 
aparte bijlage over een taalcursus voor 
ouders.  
 

 
 

MEIVAKANTIE 
Een hele fijne, zonnige en gezellige 
meivakantie toegewenst.  
 
 

KONINGSSPELEN 
Terwijl ik de laatste hand leg aan deze 
oudernieuwsbrief zit ik voldaan achter 
mijn laptop en blik terug op een 
fantastische ochtend vol met sport en 
spel. Het was een topdag! Met de hulp 
van vele ouders, oud-leerlingen en 
uiteraard de medewerkers van de school 
hebben we onze kinderen een hele fijne 
en sportieve ochtend bezorgd. Een woord 
van dank gaat uit naar meester Eef, 
juffrouw Ruth, juffrouw Saloua en 
juffrouw Marloes voor de vlekkeloze 
organisatie van deze ochtend.  
Om een. Indruk te geven van deze fijne 
ochtend wat fotootjes  

 
 
 
 

 

 
 


