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AGENDA 

Donderdag 29 sep Koffieochtend 
ouders(zie verder 
deze Nieuwsbrief) 

 Olympische dag 
groep 5 en 6(zie 
verder deze 
Nieuwsbrief)  

Maandag 3 oktober Studiedag. De 
kinderen zijn dan 
vrij.  
 

 
MAANDAG 3 OKTOBER 

Op maandag 3 oktober hebben de 
medewerkers van onze school een 
studiedag en zijn de kinderen die dag vrij.  

  
NIEUWE STAGIAIRE  2022-2023 

Op De Henricus vinden wij het belangrijk 
dat jonge studenten de kans krijgen om 
stage bij ons op school te lopen. Vorige 
week heb ik Aya aan u voorgesteld. Op 
maandag en dinsdag zal Rania bij de 
groepen 1-2 stage komen lopen. Ook een 
woord van welkom aan Rania 
 
 

 

 
OLYMPISCHE DAG GROEP 5 & 6 

De kinderen van groep 5 en 6 gaan 
donderdag 29 september naar het 
Olympisch Stadion om daar deel te 
nemen aan de Olympische Dag. 
*We vertrekken om 9.00 uur met een 
speciale bus naar het Stadion. De kinderen 
gaan eerst gewoon naar de klas die dag. 
*Wij verzoeken de kinderen in (warme) 
sportieve kleding en sportschoenen naar 
het sportcomplex te komen. Kinderen 
kunnen een rugtas meenemen met extra 
spullen. 
*Kostbaarheden en mobiele telefoons 
graag thuis laten. Bij dringende zaken kan 
de school gebeld worden. 
*We hopen op goed weer maar bij slecht 
weer neemt de organisatie contact op met 
de school over een plan van aanpak. 
*Bij aankomst krijgt ieder kind een appel 
of banaan 
*Alle kinderen krijgen een lunchpakket 
met broodjes. De lunch is vegatarisch en 
halal samengesteld 
*Kinderen met speciale behoeftes en /of 
allergieën nemen hun eigen lunch mee 
*De kinderen kunnen de hele dag water 
drinken uit speciale kranen. Kinderen 
kunnen een bidon meenemen om water 
te tappen.  
*De kinderen nemen geen zakgeld mee. 
*Als alles goed gaat in het verkeer zijn de 
kinderen gewoon om 14.45 uur weer op 
school.  
Wij hopen alle kinderen tijdens de 
sportdag sportief te inspireren en een 
bijdrage te leveren aan een "lang leven 
actief" 
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We hopen op een mooie, sportieve en 
gezonde dag ! 
De spelen voor groep 7 en 8 worden 
gehouden op donderdag 6 oktober en 
informatie volgt nog. 
Sportieve groet namens juf Sherida, juf 
Selma, meester Nico en meester Eef 
 

 
 

29 SEPTEMBER KOFFIEOCHTEND 

Donderdag 29 september organiseert de 
school van 08:45 uur tot 09:45 uur een 
koffieochtend voor de ouders. Op die 
ochtend zal meester Mario  een en ander 
over de school vertellen en kunt u ook 
vragen stellen. Wanneer u zelf ideeën 
heeft om onderwerpen aan de orde te 
laten komen kunt u dat ook op die 
ochtend aangeven.  
 

 
NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN 

Het is ons weer gelukt in samenwerking 
met de gemeente mooie sportactiviteiten 
aan te bieden op De Henricus. 
Maandag 24 oktober start groep 3,4 en 5 
jongens en meisjes met volleybal 
dinsdag 25 oktober groep 6,7 en 8 
volleybal. 
Donderdag 27 oktober start groep 1 en 2 
jongens en meisjes met kleutersport /dans 
 
De inschrijfformulieren volgen nog!!!!! 
 
Veel sportplezier 
 
Everard Luijckx (gymleraar) 
 

  

 

 
 

ONZE SCHOOLTIJDEN EN 3-6-9 

De schooldeur gaat om 08:20 open en de 
lessen beginnen om 08:30 uur. De school 
gaat uit om 14:45 uur. Op woensdag gaat 
de school om 12:00 uur uit. Zorg er 
alsjeblieft voor dat uw kind op tijd op 
school is. Wij zijn verplicht om te laat 
komen te noteren. Bij 3x te laat komen zal 
de leerkracht u daar schriftelijk van op de 
hoogte brengen. Bij 6x te laat krijgt u een 
brief van meester Mario en bij 9x zal de 
leerplichtambtenaar u oproepen voor een 
gesprek.  
 

 
GEBRUIK MOBIELE TELEFOONS 

Het komt voor dat kinderen van onze 
school mobiele telefoons meenemen. 
Sommigen zelfs met een aangepast 
horloge. Ik wil u graag wijzen op de 
volgende afspraken. 
Het meenemen van mobieltjes gebeurt op 
eigen risico. School kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor beschadiging of 
verlies. 
Bij binnenkomst zet de leerling de 
telefoon uit (dus niet op stil) en geeft deze 
aan de leerkracht. Wanneer de kinderen 
naar huis gaan, krijgen de kinderen hun 
mobieltje mee en zetten deze buiten aan.  
Wanneer noodzakelijke of belangrijke 
oproepen nodig zijn kunt u bellen met de 
school. 020-613 38 54.  

 



 
 Nieuwsbrief De Henricus 23-09-2022 

 
 
 

LEERKRACHTENTEKORT 
Ik heb het al in eerdere nieuwsbrieven 
vermeld, maar het tekort aan leerkrachten 
blijft een groot probleem. Op 16 
september had de school een zieke 
leerkracht in de kleuterbouw. In overleg 
met de ouders zijn de jongste kleuters 
thuisgebleven en zijn de kinderen in de 
andere kleutergroep geplaatst. Diverse 
medewerkers hebben die dag de 
leerkracht van die groep ondersteund. De 
overige groepen zijn tot nu toe steeds op 
school gekomen.  


