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Nummer 8 
25 juni 2021 
E-mail school: 
administratie@sthenricus.nl 

 

 

 

Dinsdag 29 juni     Circus dag 

Vrijdag 2 juli     Rapporten mee naar huis 

Dinsdag 6 juli     Afscheid groep 8 

6, 7 en 8 juli     Oudergesprekken 

Vrijdag 9 juli     Laatste schooldag leerlingen om 13:00 uur  

      vrij 

Maandag 12 juli tot maandag 23 augustus Zomervakantie 

Maandag 23 augustus    Eerste schooldag 
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Bericht van de directie  

  

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021. Het was een vreemd jaar met veel 
noodzaak tot improviseren. Iedereen, ook u, heeft daar enorm aan bijgedragen. Dank daarvoor!   

 

Door alle maatregelen was het niet altijd een leuk jaar. Geen ouders in de school, nauwelijks 
uitstapjes en zelfs een tijd niet naar school. Gelukkig kunnen we het haar nog leuk afsluiten. Op 
dinsdag 29 juni hebben we een heuse Circus dag! 

 

Met trots kijk is terug op hoe wij als team het afgelopen jaar het beste uit de leerlingen hebben 
gehaald, ondanks de situatie. Ook u heeft uw kind en ons als school ondersteund door uw 
betrokkenheid. Dat geeft veel vertrouwen om volgend jaar, samen met u, te zorgen voor een mooi 
schooljaar.  

 

  

Met vriendelijke groet,  

  

Maaike van den Herik  

Directeur basisschool De Henricus  
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Circus dag!! 

 

Dinsdag 29 juni is de Circusdag!! We kijken er allemaal erg naar uit. We gaan er met elkaar een leuke 
dag van maken! 

Helaas mogen we nog geen ouders uitnodigen. Vanuit het overleg met alle Amsterdamse 
schoolbesturen is besloten dat ouders nog niet mogen deelnemen aan activiteiten op school. Wij 
volgend die richtlijn. Uiteraard maken we wel een aantal foto’s die we met u kunnen delen.  

 

 

Formatie schooljaar 2020-2021   

 

Bij deze wil ik u informeren over de personele bezetting voor volgend schooljaar. We hebben goed 

nieuws! Voor alle groepen hebben we voldoende bemensing, soms zelfs dubbele bezetting op enkele 

dagen door een extra leerkracht of onderwijsassistent. 

We hebben een gemotiveerd, betrokken en divers team om het onderwijs aan alle leerlingen te 

verzorgen.  Met dit team kunnen we verder bouwen aan de visie ‘Via taal het leven ontdekken’ en 

zorgen voor goed onderwijs.  

Helaas moeten we aan het eind van het schooljaar ook afscheid nemen van twee collega’s. Debby 

van Sommeren (leerkracht groep 3) en Henna Ramdas (leerkracht groep 6). Debby gaat haar carrière 

vervolgen in het Middelbaar beroepsonderwijs. Een volgende stap in haar loopbaan. De aanstelling 

van Henna was tijdelijk en beëindigen we aan het eind van dit schooljaar. We hebben dit schooljaar 

ook gewerkt met een groot aantal invallers. Vooraf was al duidelijk dat zij tijdelijk bij ons zouden 

werken. Wij bedanken hen natuurlijk voor hun inzet voor onze school.  

Ook verwelkomen we een aantal nieuwe collega’s. Sophie van der Hulst gaat bij ons starten als zij-

instromer. Zij is nu werkzaam op basisschool De Elout van onze stichting. Helen Cione komt volgend 

schooljaar vast bij ons werken op school. Dit schooljaar was zij ook al verbonden aan onze school. Zij 

gaf dit jaar extra begeleiding aan leerlingen en deed haar stage. Verder komt Kevin de Jongh vijf 

dagen bij ons werken. Hij is een ervaren leerkracht en leesspecialist. Hij komt een jaar lang bij ons 

werken. Madelon Eggengoor blijft twee dagen in de week bij ons om extra ondersteuning te geven 

aan leerlingen.  
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In onderstaande tabel ziet u welke leerkracht(en) en onderwijsassistenten in welke groep staan. 

Saloua is vooral betrokken bij de kleuters en Donja in de middenbouw. De precieze inzet van hen 

varieert, vandaar dat ze niet zijn ingedeeld in het schema.     

Naast de leerkrachten, vakdocenten en onderwijsassistenten bestaat het team uit; Ali 

(conciërge), Cherida (administratie), Linda en Willemijn (intern begeleiders) en Maaike (directeur). 

Ook zijn een heel aantal (vaste) externen betrokken zijn bij de school op de website 

(www.dehenricus.nl) leest u daar meer over.  

 

Groep Maandag  Dinsdag  Woensda

g  

Donderdag  Vrijdag  

½ A Marloes  Marloes  Marloes  Helen  Marloes  

½ B Helen  Shirley/Helen  Shirley  Shirley  Shirley  

½ C Sophie en Son

ja  

Sophie  Sophie   Sonja  Sonja  

3 Rink  

Ruth (oa)  

  

Rink   

Ruth (oa)  

  

Rink  

Ruth (oa)  

Rink  

Ruth (oa)  

Rink en Kevin  

  

4 Matsy  Matsy en Sonja  Sonja  

  

Matsy  

Donja (oa)  

Matsy  

Donja (oa)  

5 Nico en Kevin  Nico  

  

Kevin  Kevin  Nico  

Ruth (oa)  

6 Sherida  Sherida  Sherida e

n 

Thomas  

Sherida  Thomas  

7 Joyce  

  

Joyce  

  

Joyce  

  

Joyce  

  

Joyce  

  

8 Thomas  

Döndü (oa)  

Paula of Thoma

s   

Döndü (oa)  

Paula  

Döndü (o

a)  

Paula  

Döndü (oa)  

Paula  

Döndü (oa)  

Bewegingsonderwij

s 

  Everard      Everard  

Beeldende vorming  Jolinda     

 

 

 

http://www.dehenricus.nl/
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Prognosegesprekken groep 6 

Normaliter vinden aan het eind van het schooljaar prognosegesprekken plaats met ouders en 

leerlingen van groep 6. Helaas gaat dat dit jaar, vanwege extra drukte en het vertrek van een collega, 

niet lukken. We hebben de gesprekken verplaatst naar volgend schooljaar. U wordt hierover verder 

geïnformeerd door de leerkracht aan het begin van volgend schooljaar.  

 

Ouderbijdrage 

Het is al laat in het schooljaar… Toch het verzoek de ouderbijdrage alsnog te betalen. U kunt ook 

langskomen met uw stadspas (op dinsdag of vrijdag). Van de ouderbijdrage hebben we afgelopen 

schooljaar het Sinterklaasfeest, Pasen, afscheidscadeautje voor groep 8 en een deel van de Circusdag 

betaald. Dit soort activiteiten willen we in de toekomst blijven doen. Vandaar de oproep.  

Volgend schooljaar is de ouderbijdrage 55 euro per leerling. In de eerste nieuwsbrief informeer ik u 

daar verder over.  

Wijze van betaling: 

Keuze1: 

Het verschuldigde bedrag aan het begin van het schooljaar overmaken op de bankrekening van de 

ouderraad. 

  

Bankrekeningnummer ouderraad: NL24 INGB 0008 5221 05 T.N.V. RKBS st Henricus. 

  

Keuze 2: 

Het verschuldigde bedrag aan het begin van het schooljaar contant betalen op school. Dit is enkel 

mogelijk via de administratie. U kunt hier terecht op dinsdag en vrijdag. 

  

Keuze 3: 

Betalen met de Stadspas van de gemeente Amsterdam. Als u in het bezit bent van een stadspas kunt 

u die laten scannen bij de administratie. De ouderbijdrage wordt dan betaald door de gemeente. 

 

Rapporten 

Op vrijdag 2 juli krijgt uw zoon/dochter zijn/haar rapport mee naar huis. Naar aanleiding van het 

rapport kan een gesprek plaatsvinden tussen u, uw zoon/dochter en de leerkracht. Als daartoe 

aanleiding is, wordt u uitgenodigd door de leerkracht. Mocht u zelf in gesprek willen, is dat natuurlijk 

ook mogelijk. Neem dan contact op met de leerkracht. De gesprekken vinden plaats op 6, 7 en 8 juli.  

 

Gevonden voorwerpen 

Volgende week staat de bak met gevonden voorwerpen buiten. Mist u iets? Dan is volgende week 

het moment om te kijken of het in de bak zit. Alles wat na vrijdag nog niet is opgehaald brengen wij 

naar de kledingcontainer. 
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Buitenschoolse opvang op basisschool De Henricus 

Na school meedoen aan leuke activiteiten? Wat dacht je van koken, knutselen, muziek maken of 

buiten spelen? Dat kan allemaal bij buitenschoolse opvang Henricus! 

De buitenschoolse opvang van Impuls, voor kinderen van 4 tot 12 jaar, is gevestigd in de school. Dus 

je kind hoeft niet te reizen na schooltijd, lekker makkelijk. We gebruiken de avontuurlijke 

natuurspeelplaats van de school. Op de BSO is er veel aandacht voor sport en spel. 

De opvang is kleinschalig van opzet met veel aandacht voor je kind. Er is één groep en er worden veel 

verschillende activiteiten georganiseerd. Van broodjes bakken tot een meesterwerk schilderen. En 

ook muziek-en-dans activiteiten: bijvoorbeeld samen een verhaal bedenken en opvoeren. Alsof je 

opeens in een theater staat! Wil je meer weten? Kijk op www.impulskinderopvang.nl, mail naar 

klantenservice@impuls.nl of bel naar 020 – 515 88 00. 

 
 
 
 

Met de Boek ’n Trip zomeractie lezen je leerlingen door tijdens de vakantie! 

Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis online Bibliotheek-app 

 
Beste Ouders/verzorgers, 
  
Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de mooiste 
verhalen beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze downloaden 
simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online Bibliotheek-app. Ook als ze nog 
geen lid zijn van de bieb. 
 

Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege achterstanden door de 

lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra belangrijk en dat kan gemakkelijk via de 

online Bibliotheek-app  

  
Lekker lezen op vakantie 
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op 
digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel gemakkelijk: je 
leerlingen downloaden simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een telefoon of tablet met de 
online Bibliotheek-app. 
 

 
 
Hoe werkt Boek 'n Trip? 

• Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS) 

• 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling 

• Elk boek drie weken lenen 

• Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 

mailto:klantenservice@impuls.nl
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=jmw8gnnv9ow7c6pkq&nstatid=31j106mz5&info=60d4ep1&L=10506&F=H
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• Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 

• Toegang tot duizenden jeugdtitels 

• Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie 

• Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd 
Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier   
 

 
OPROEP DE MAGISCHE AUTO (zie bijlage) 

 

https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=jmw8gnnv9ow7c6pkq&nstatid=31j106mz5&info=60d4ep1&L=10506&F=H

