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AGENDA 

Maandag 3 okt Studiedag. De 
kinderen zijn dan vrij. 

Woensdag 5 okt Start 
Kinderboekenweek 
(Zie verder deze 
Nieuwsbrief) 

Donderdag 6 okt Olympische dag groep 
7 & 8 

Maandag 17 okt   Start Herfstvakantie 
Vrijdag 21 okt Eind Herfstvakantie 
Dinsdag  25 okt MR 
Woensdag 26 okt Koffieochtend (Zie 

verder deze 
Nieuwsbrief) 

Maandag 31 okt GMR 
 

 
KINDERBOEKENWEEK 

Van 5 t/m 14 oktober vieren we net als heel 
Nederland de Kinderboekenweek op de 
Henricus. Het thema dit jaar is "Gi-Ga-
Groen!" Een mooi thema over de natuur en 
het klimaat. We hebben al veel plannen 
gemaakt en u zult zo spoedig mogelijk meer 
gedetailleerde informatie krijgen. Maar 
alvast een tipje van de sluier: 

• Op de openingsdag (5 okt) mogen de 
kinderen verkleed op school komen 
(binnen het thema, dus groene 
kleren, of verkleed als iets uit de 
natuur). Hoe creatiever hoe leuker! 
Alleen als uw kind het wil, het is niet 
verplicht! 

• Meneer B komt natuurlijk weer een 
voorstelling geven, dit jaar op 
dinsdag 11 oktober. 

• We gaan natuurlijk weer knutselen. 
• We houden ook dit jaar weer de 

voorleeswedstrijd met mooie 
prijzen. We doen het per twee 
leerjaren (3-4, 5-6, 7-8) zodat 
iedereen een goede kans heeft. 

• Op woensdagmiddag 12 oktober 
houden we weer de 
kleedjesboekenmarkt. Tip: verzamel 
alvast wisselgeld, de boeken kosten 
maximaal €0,50. 

We hebben er al veel zin in! 
Groetjes van de KBW-commissie 
 

 

 
 

NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN 
 
Spel, Sport en Dans voor groep 1,2 en 3 
Start: Donderdag 27 oktober van 15.00-
16.00 
Plaats: Speelzaal/gymzaal 
 
Volleybal voor de jongens en meisjes van 
groep 4,5 en 6 
Start: Maandag 24 oktober van 15.00-16.00 
uur 
Plaats: Gymzaal 
 
Volleybal voor de jongens en meisjes van 
groep 7 en 8 
Start: Dinsdag 25 oktober 
Plaats: Gymzaal 
 
De inschrijfformulieren krijgen de kinderen 
deze week mee naar huis. 
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Inschrijfgeld is 5 euro en gratis bij het 
invullen van een geldig sportpasnummer 
Bij veel inschrijvingen wordt de groep 
gesplitst en krijgen de kinderen 4 trainingen 
zodat iedereen mee kan doen aan een 
sportactiviteit. 
Laatste inschrijfdag is vrijdag 15 oktober. 
Inschrijfformulieren  + 5 euro of pasnummer 
inleveren bij groepsleerkracht of gymleraar . 
De sportwerkgroep heeft van het 
inschrijfgeld nieuwe skateboarden 
aangeschaft voor de kinderen. 
Het inschrijfgeld wordt ook gebruikt voor 
een gezonde koek bij de sportactiviteit. 

 
 

OLYMPISCHE SPELEN 
De kinderen van groep 7 en 8 doen 
donderdag 6 oktober mee aan de Spelen in 
het Olympisch Stadion. 
Het belooft een fantastische dag te worden 
waarbij de kinderen naar hartenlust kunnen 
spelen en sporten. 
De organisatie hoopt alle kinderen te 
inspireren en een bijdrage te leveren aan 
een "lang leven actief". Meer informatie 
volgt nog.  
Namens de werkgroep Sport (juf Saloua, juf 
Ruth, juf Marloes veel sportplezier! 
 
Everard Luijckx (gymleraar) 
 

 
 

BEZORGDHEID 
De scholen in heel Nederland zijn weer 
begonnen. Dat is heel fijn, maar er is ook 

reden tot bezorgdheid. In heel Nederland en 
9000(!!!) leerkrachten voor het 
basisonderwijs tekort; alleen al in 
Amsterdam zijn meer dan 500 vacatures. 
Een ernstige situatie waarmee we serieus 
rekening moet gaan houden. Wanneer een 
leerkracht zich ziek meldt ga ik direct kijken 
of ik inval kan organiseren. Soms lukt dat, 
maar soms ook niet. Dan wordt de klas 
verdeeld. De dag(en) daarna zullen we de 
ouders moeten vragen om een kind thuis te 
houden. Dat is echt nood maatregel. U heeft 
altijd een dag om opvang te organiseren. Ik 
adviseer u dan ook om je eigen backup te 
gaan regelen. 

 
BACKUP ORGANISEREN 

Dat kan bijvoorbeeld door familie in te 
schakelen of met andere ouders een en 
ander te organiseren ik heb begrip voor de 
problemen waar ouders mee 
geconfronteerd worden, maar zoals ik 
eerder aangaf er is een tekort van 9000 
leerkrachten. 
 

EN OP DE HENRICUS? 
Afgelopen week hadden we zieke 
medewerkers, maar gelukkig hebben we 
geen kinderen naar huis hoeven te sturen 
en zaten alle kinderen op school. Door 
intern te schuiven met medewerkers en 
collega’s extra te laten werken is het ons 
gelukt om een goed onderwijsaanbod voor 
de kinderen te realiseren. Een woord van 
dank aan alle medewerkers die met 
vereende krachten deze week de groep 
hebben opgevangen.  
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29 SEPTEMBER KOFFIEOCHTEND 

Afgelopen donderdag 29 september was de 
eerste koffieochtend van dit schooljaar. 
Ouders konden aangeven welke 
onderwerpen zij aan de orde willen laten 
komen. Over onder andere de volgende 
zaken  zouden de ouders meer willen 
weten: 

• Wegwijs worden in de verschillende 
subsidies 

• Spreekuur buurtteams 

• Huiswerk en bijles 

• Welke extra medewerkers heeft de 
school? 

Verder werd gevraagd of het mogelijk was 
om de koffieochtend ook op woensdag te 
organiseren. In de agenda op het eerste 
blad kunt u zien dat de volgende koffie-
ochtend op woensdag 26 oktober is.  
 

BERICHT VEN GROEP 3B 

We zijn met lezen gestart met thema 2: de 
boom. We leren van alles over bomen, vruchten 
en zaden. Ook doen we van alles wat met de 
herfst te maken heeft. De kinderen mogen 

bladeren en noten meenemen 
naar de klas. Dan maken we er 
een mooie herfsttafel van.  
 

 

Pizzales Groep 7 

Wij hebben met groep 7 een pizzales 

gehad. Het was echt een leuke les, want we 

hebben lekkere pizza’s gebakken. De 

toppings waren van onze tuinen, maar de 

deeg, kaas en saus had onze schooltuin-

meester al klaargelegd. We hadden ronde 

mini-pizza’s gemaakt. 

Toen we klaar waren gingen de pizza’s in 

en oven van wel 400 graden! Terwijl de 

pizza’s in de oven zaten gingen we een 

rondje om de schooltuin lopen. We zagen 

kikkers, schildpadden en verschillende 

vogels.  Toen liepen we in een bos met een 

brug en daarna waren we weer bij de 

pizza’s. De pizza’s waren klaar en wij 

gingen lekker genieten van onze lekkere 

pizza’s! 

 

Amin 

 
Top dag Olympische Spelen groep 5 en 6!!!  
Donderdagmorgen vertrokken de kinderen 
met een speciale bus naar het Olympische 
Stadion. Het weer was heerlijk om te spelen 
en sporten en dat hebben de kinderen met 
veel plezier gedaan.E r waren veel sporten 
en spelletjes die gedaan konden worden 
zoals: touwtrekken, trefbal, voetbal, judo, 
hockey, een stormbaan, tennis en nog veel 
meer. Hoogtepunt aan het begin van de 
spelen was het aansteken van het 
olympische vuur. Verder lieten de kinderen 
na deze dag weten dat ze nog meer willen 
gaan sporten in de toekomst dus genoeg 
inspiratie voor "een leven  lang actief" 

Na afloop kregen alle kinderen een mooie 
drinkbeker en een verdiend diploma.  
Kortom : Een fantastische dag voor de 
kinderen. Verder wil ik de moeder Issaad en 
moeder Saida bedanken voor de begeleiding 
van de kinderen.  
Sportieve groet 
 
Meester Eef en juf Saloua 


