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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 

 
Donderdag 14 april studiedag, kinderen  

vrij 
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 
Maandag 18 april 2de  Paasdag 
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 
 

 
OPROEP VOOR DE MR 

Beste ouders/verzorgers,  
Wij zijn op zoek naar ouders die als MR lid 
willen meedenken over het beleid van de 
school. Heeft u interesse dan kunt u zich 
opgeven bij Nicole Nijman (voorzitter MR) 
of Linda Weber (IB). De MR vergadert 
ongeveer 6x per jaar.   

 
PODIUM HENRICUS 

 

 
 
 
Maandag 11 april is er weer een podium 
Henricus. Voor de groepen 3 t/m 7. Juf 
Jolinda, vakleerkracht beeldende vorming, 
presenteert samen met de leerlingen de 
gemaakte werkstukken. Ook hebben de 
leerlingen liedjes geleerd, o.a. bij de 
vakleerkracht muziek juf Daantje. Deze 
liedjes gaan de groepen voor elkaar 
presenteren. In de volgende nieuwsbrief 
leest u meer over het podium. Er wordt 
flink geoefend in de groepen. Wat kunnen 
de leerlingen mooi zingen! 
 

 
LEERPLICHT 

Deze week is de leerplichtambtenaar bij 
ons op school op bezoek geweest. Er is 
ons verteld dat bij regelmatig te laat 
komen de leerplichtambtenaar  
ingeschakeld dient te worden. Als school 
zijn we dan ook verplicht om dit bij te 
houden. Zorg ervoor dat uw kind(eren) op 
tijd op school aanwezig is/zijn.  

  

Hulp nodig bij de Koningsspelen 

Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep  

Beste ouders, opa’s, oma’s en oud-
leerlingen!!!  
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Heeft u de mooie oranje aankondiging van 
de KONINGSSPELEN op De Henricus 
ontvangen van uw kind? Mooi dat al veel 
ouders zich hebben opgegeven om te 
helpen maar we hebben nog veel meer 
hulp nodig.  
Het is echt heel leuk en gezellig om te 
helpen bij de spelletjes van groep 1 tm 8.  

Op vrijdag 22 april is er om 8.45 uur een 
uitleg over de spelletjes in de 
personeelskamer.We hebben jullie 
enthousiaste hulp hard nodig om deze 
sportieve ochtend tot een succes te 
maken voor de kinderen. De hulp voor De 
Koningsspelen is alleen in de ochtend 
nodig tot ongeveer 12.00 uur!!!!! U kunt 
zich opgeven met het strookje onder aan 
de aankondiging en dan inleveren bij de 
groepsleerkracht. Snel doen en uiterlijk 
dinsdag 19 april dan kunnen we verder 
met de organisatie.  
Alvast bedankt!  
Het belooft weer een gezonde, gezellige 
en sportieve dag te worden met veel 
spelletjes en sporten. Uiteraard staat de 
Koningsrun weer op het programma maar 
ook freerunning, een voetbaltoernooi , 
ringwerpen , kogelstoten, hindernisbaan , 
een waarzegster, filmpje kijken en nog 
veel meer activiteiten. We starten deze 
dag met een echt KONINGSONTBIJT in de 
groepen.  

Naschoolse Sport Activiteiten 

De afgelopen periode hebben maar liefst 
40 kinderen met plezier gesport bij 
meidenvoetbal en kleutersport. Vorige 
week waren de laatste sportlessen. We 
houden u op de hoogte over het nieuwe 
sportaanbod in de 3e perioden  

 

 

 

NSA. Namens de sportcommissie (juf 
Marloes, juf Ruth en juf Saloua)  

Sportieve groet,   Meester Eef 

 
DEZE WEEK ALLE GROEPEN NAAR 

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

 
OUDERBIJDRAGE 

Denkt u aan de vrijwillige ouderbijdrage? 
Kinderen met een stadspas kunnen deze 
op dinsdag en vrijdag bij de administratie 
bij juffrouw Cherida laten scannen.  

 
INFORMATIE OUDERBIJDRAGE 

Van de ouderbijdrage wordt onder andere 
bekostigd: 
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diverse activiteiten, zoals de kerstlunch 
voor alle kinderen en het paasontbijt voor 
alle kinderen.  
En het schoolreisje(vervoer + toegang) 
voor alle kinderen. Het circus van een paar 
jaar geleden.  
Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, 
willen wij wel een beroep doen op uw 
bijdrage. Bovenstaande  activiteiten 
worden niet vergoed vanuit het budget 
van het ministerie. Wanneer geen 
vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald 
kunnen bovenstaande activiteiten helaas 
geen doorgang meer vinden. Ik reken op 
uw begrip.  
 
 
 
 
 


