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AGENDA 

10 oktober Vervolg Kinderboekenweek 
11 oktober MR. B (Toneel) 
13 oktober JINC groep 6 
14 oktober Sluiting Kinderboekenweek 
16 oktober Start herfstvakantie 
24 oktober Kinderen weer naar school 
25 oktober MR 
26 oktober Koffieochtend 
  JINC groep 7 
   
 
 

 
HELAAS NIET ALLE GROEPEN NAAR 

SCHOOL 
Ook deze week hebben we een 5 zieke en 
afwezige medewerkers, stagiaires gehad. 
Helaas hebben we echter niet alles kunnen 
opvangen. Op donderdag 6 oktober hebben we 
helaas de ouders van groep 5 moeten vragen 
om hun kinderen thuis te houden. Ook de 
zwemles voor dezelfde groep kon niet 
doorgaan vanwege te veel zieke medewerkers 
van het zwembad. Het is schrijnend dat we hier 
geen oplossing voor kunnen vinden. Zoals ik 
eerder in de nieuwsbrief heb aangegeven is in 
heel Nederland een tekort aan 9000 
basisschoolleerkrachten en in Amsterdam ruim 
500. 

 
 
 
 

 
 
 

 
VERLOFAANVRAGEN 

Door verschillende omstandigheden kan het 
voorkomen dat door ouders verlof voor hun 
kind(eren) moet worden aangevraagd. Soms 
kan dat gehonoreerd  
worden. Soms moet de aanvraag afgewezen 
worden. Het is van belang dat  
ouders zich realiseren dat de school zich aan de 
wet dient te houden.  

 

 
TE LAAT KOMEN 

De laatste tijd merken we dat kinderen te laat 
komen. Dat is vervelend voor de kinderen zelf, 
maar ook voor de school en de klassen. Bij 
regelmatig te laat komen zal de school de 
leerplichtambtenaar moeten gaan inschakelen. 
Laten we hopen dat dat niet nodig zal zijn. Ook 
“een paar minuutjes te laat” of een “klein 
beetje te laat” is echt te laat.  

 

 
ONVEILIGE SITUATIE VOOR DE SCHOOL 

Nu de herfst is begonnen, worden meer 
kinderen met de auto naar school gebracht. 
Dat levert soms onveilige situaties op voor de 
school: auto’s worden lukraak geparkeerd en 
het verbodsbord wordt genegeerd.  Het is een  
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kwestie van tijd  voordat buurtbewoners bij mij 
zullen komen klagen of misschien zelf al de 
politie zullen inschakelen. Het verzoek is dan 
ook om de auto’s op de juiste plek te parkeren 
en je aan de verkeersregels te houden. 
Tenslotte zijn we allemaal een voorbeeld voor 
de kinderen.  

 
KINDERBOEKENWEEK 

Deze week is de Kinderboekenweek van start 
gegaan, is de schoolweer mooi versierd en 
vinden in de klassen diverse activiteiten plaats. 
Een kleine impressie met fotootjes. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
NIEUW KLIMREK 

De kleutergroepen hebben sinds kort een 
nieuw klimrek in gebruik genomen. De 
leerlingen zijn super enthousiast en worden 
steeds behendiger in het klimmen, balanceren, 
mikken en springen! Indien uw kind nog geen 
gymschoenen op school heeft staan, graag 
deze alsnog meegeven zodat iedereen veilig 
kan gymmen! 
Met vriendelijke groet, 
De kleuterjuffen 
  

 

 
 
 



 
 Nieuwsbrief De Henricus 07-10-2022 

 
 
 
 
 

 
THEMA HERFST BIJ DE KLEUTERS 

De kleuters zijn reeds begonnen met het 
thema herfst. Ze hebben nieuwe woorden 
geleerd, die met dit thema te maken hebben 
en kennen nu al minstens 3 klanken. De s en de 
h van herfst. En ook al de letter d. Het zou fijn 
zijn als uw kind iets meeneemt naar school, 
wat begint met de h of iets wat met het thema 
te maken heeft.  
Alvast bedankt. 
Juf Shirley, juf Helen en juf Annie. 

 
SCHOOLTUINEN GROEP 7 

De kinderen van groep 7 gaan wekelijks naar 
de schooltuinen. Nu is de periode van het 
oogsten aangebroken. De groep van juf Joyce 
en meester Philippe hebben een  wortel van 
1,2 kilo (!!) geoogst.  

 

 
 
 
 

 
 

 
ZAGEN EN VUURTJE  STOKEN IN 3a & 3b  
Vorige week hebben we nieuwe woorden 
geleerd: de snoeischaar, de handzaag, de 
kettingzaag, snoeien, vuurtje stoken, de vonk, 
de vuurkorf, de lucifer en vuur doven met 
zand.  
In deze link kunt u het filmpje zien:  
https://baps.secure.malmberg.nl/digibord/htm
l/Lijn3/53c63743d420960a6c4d5bd6/1267021
6504/leerkracht/instructie/53c6377cd420960a
6c4ff44b/lessen/53c6377cd420960a6c4ff44d/s
tap/53c63783d420960a6c50391e/content  
  
Juf Rink heeft op het plein aan de kinderen 
laten zien waarmee je allemaal kunt zagen en 
we hebben een klein vuurtje aangemaakt en 
weer gedoofd. De kinderen zaten op een 
veilige afstand en vonden het heel interessant, 
vooral de brullende kettingzaag.  
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