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Wij zijn nog steeds blij met uw lege cartridges 
en de PLUS-sponsorzegel/vouchers. 

 

Oud papier 
 
Wist u dat u uw oud papier in de container bij 
Top1Toys  kwijt kunt? 
De opbrengst komt ten goede van de school; 
daar doen we weer heel leuke dingen mee! 
Dank u voor uw bijdrage!  
 

 

Uit de directiekamer 
De een na laatste week van het schooljaar zit er op. In de groepen worden de laatste zaken 
afgewerkt en zijn de rapporten bijna klaar. In groep 8 wordt hard geoefend om maandag met een 
spetterende eindmusical afscheid te nemen van de basisschool. In de laatste week kunnen we ook 
nog zien hoe getalenteerd de leerlingen van de Sint Henricusschool zijn tijdens ‘Henricus’got 
talent!’ en dan is het tijd voor de zomervakantie. Let op die vakantie begint a.s. vrijdag voor alle 
kinderen om 12.00 uur! 
Volgende week ben ik er op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

iPads 
In de loop van dit schooljaar zijn we in groep 3 t/m 8 gestart met de iPads. In de klassen worden 
de reken- en taalspellen van Rekentuin en Taalzee en Gynzy. Op zich een mooie start, maar nog 
niet echt het gebruik zoals we dat graag zouden willen. 
Vanaf volgend schooljaar gaan we er de vaart achter zetten. We starten dan met het programma 
Snappet 3.0. De rekenboeken en spellingschriften gaan aan de kant en we bieden de oefenstof 
volledig digitaal aan via leerlijnen. Het programma Snappet biedt de leerkrachten ook een 
geweldig dashbord, waarop ze de vorderingen van de groep en de individuele leerlingen kunnen 
volgen en snel bij kunnen sturen als dit nodig is. Snappet geeft aan dat de scholen die al werken 
met het programma een hogere leeropbrengst halen. Wij stellen alles in het werk om dat ook met 
de kinderen te bewerkstelligen. 
Daarnaast gaan we inzetten op de leervaardigheden die de leerlingen nodig hebben om goed te 
leren. Met en zonder de iPads, want natuurlijk gaan we niet de hele dag met het apparaat werken.  
Volgend schooljaar gaat u hier zeker meer over horen van ons. 
 



Ouders van de leerlingen in groep 3 kunnen een iPad bestellen via http://www.primenius.nl/de-
stichting/ipad. Informatie is ook bij de directeur verkrijgbaar. 

 

Groepen 2016/2017 
Een week voor de zomervakantie hebben we ongeveer duidelijk hoeveel leerlingen volgend 
schooljaar in alle groepen zitten. Kortgeleden melden we al dat er veel aanmeldingen waren, maar 
dat we zouden bewaken dat de groepen niet te groot zouden worden. De grootste groep wordt 
volgend schooljaar 32 leerlingen groot. Dat is voor ons nog net acceptabel. Mochten er toch nog 
aanmeldingen voor die groep komen, dan zullen we eerst met het bestuur overleggen, voordat we 
de leerling aannemen. 
 
Groep 1a  juf Evelien  10 (startaantal) 
Groep 1b  juf Miranda  25 
Groep 2  juf Angélique  29 
Groep 3  juf Diny  23 
Groep 4  juf Ramona  27 
Groep 5  juf Marja  30 
Groep 6  juf Marianne  32 
Groep 7  meester Bert Jan 29 
Groep 8  meester Ramon 19 
Juf Hilde verdeelt haar werkzaamheden over de groepen 1/2/3. De groepsindeling heeft eerder al 
in de nieuwsbrief gestaan. 
De groepen zitten volgend schooljaar in hetzelfde lokaal als dit schooljaar, behalve groep 1a; die 
verhuizen naar wat het podiumlokaal was. 

 

Afscheid 
Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van juf Tamara. Sinds 1 januari heeft zij 
lesgegeven aan groep 1a. Wilt u haar nog de hand schudden, dan kan dat natuurlijk vrijdag aan 
het einde van de ochtend. 
Ook nemen we afscheid van onze MIB’er Beika Vrieling. Sinds 1 april coördineerde zij de 
leerlingenzorg op onze school. We wisten vanaf het begin dat ze tijdelijk bij ons zou zijn, maar we 
vinden het toch heel jammer dat ze weggaat. Ze heeft ons flink wat stappen verder geholpen. Wilt 
u Beika nog de hand schudden, dan kan dan a.s. maandag of woensdag. Beika wordt na de 
zomervakantie opgevolgd door Marian Berens-Hemel. Zij zal zich na de zomervakantie voorstellen. 
Als team nemen we nog op gepaste wijze afscheid van deze twee collega’s. 

 

Henricus got talent! 
Aanstaande donderdag 14 juli is het zover. De kinderen worden dan om 9.15 uur  op school 
verwacht. Denken jullie aan de spullen die je nodig hebt voor je optreden?  We beginnen om  
9.30u en eindigen om circa 14.30u. In iedere groep en op de ramen hangt er vanaf maandag een 
programma waarop u kunt zien, wanneer uw kind ongeveer aan de beurt zal zijn!  

 

Verbouwingen zomervakantie 
In de zomervakantie zal er flink gewerkt worden aan het schoolgebouw. Alle ramen worden 
vervangen en van het speellokaal ook de kozijnen. Zo zal het gebouw een stuk energiezuiniger 
worden en beter te ventileren. 
De toiletten van groep 3/4/5 worden geheel vernieuwd en het podiumlokaal wordt klaargemaakt 
om daar volgend schooljaar een groep in te kunnen huisvesten. 
De school is natuurlijk dicht tijdens de zomervakantie. De BSO blijft gewoon open. Er is goed 
overleg tussen de aannemer en de BSO-leidsters om alles gladjes en veilig te laten verlopen. 

 
 

Hoe schoon is jouw klas? 
Ondanks de verbouwingen, gaan we voor de vakantie toch de klassen schoonmaken. We doen dat 
op woensdag 13 juli volgens het concept ‘Hoe schoon is jouw klas?’. Iedereen gaat schrobben en 
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boenen (ouders mogen ook meehelpen) en schoolschoonmaakster Sjoerdje zal beoordelen in 
welke klas de grootste boenkoningen en schrobkoninginnen zitten. 
Neem dus woensdag een emmer, spons, borsteltje en ander poetsmateriaal mee! Veel plezier en 
succes allemaal. 

 

Trefwoord 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 21, aflevering 4, thema 4 en Slotweek  
 
In de week van 4-8 juli zijn de kinderen gestart met het thema “In de war” (dat voortgezet zal 
worden na de zomervakantie). De laatste week van 11-15 juli is dan de ‘Slotweek’ om terug te 
kijken. 
 
“In de war” gaat enerzijds over hoe mensen heel verschillend kunnen zijn, bv. naar taal, naar 
kleding of gewoontes. Uw kinderen zullen het straks kunnen merken als ze in de vakantie in een 
andere omgeving of misschien een ander land terecht komen.  
Anderzijds gaat het over overeenkomsten, want mensen lijken ook weer heel erg op elkaar. Ook in 
andere landen praten de mensen met elkaar, spelen de kinderen en hebben ze mensen die voor 
hen zorgen, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen waarin alle mensen op elkaar 
lijken. 
 
Het bijbelverhaal wat nu – en in de periode na de zomervakantie – centraal staat speelt in de tijd 
na Noach: de mensen zijn weer op het droge beland en leven gelukkig als één volk samen. Ze 
verstaan elkaar goed. Ze bundelen de krachten en merken dan dat alles mogelijk is. Ze bedenken 
zelfs dat er een toren moet komen, zo hoog als de hemel. U weet hoe dat af gaat lopen, het 
verhaal van de toren van Babel, maar de kinderen horen dat verhaal pas na de zomervakantie.  
Het thema ‘In de war’ wordt even stilgezet, om samen de slotweek van dit schooljaar in te gaan.  
 
De slotweek is de tijd om terug te kijken: ‘Wat heb je geleerd?’, ‘Hoe heb je je gevoeld?’. Om een 
brug naar de toekomst te maken, denken de kinderen na over: ‘Wat neem je mee?’. Maar ook 
over ‘Wat ruim je op?’, dus over wat ze – in dankbaarheid of misschien heel graag ;-) - achter zich 
laten?  
Hierbij wordt in midden- en bovenbouw geluisterd naar hoe Jezus zijn leerlingen uitstuurt, zonder 
veel mee te nemen, maar met een open blik, gericht op wat mensen écht nodig hebben.  
En dat is ook een vraag aan ons: Wat nemen wij mee? Wat moet er op vakantie in de koffer? 
Maar ook: Wat is wezenlijk voor onze verdere reis, op school en in het leven? Goede reis allemaal. 

 

Weekbericht BSO De Uilenboom 
 
Zomerfeest 
Aangezien we straks vakantie hebben, willen we bij deze alvast ons zomerfeest aankondigen. Het 
jaarlijkse zomerfeest van BSO de Uilenboom vieren wij op zaterdag 3 september 2016 van 15.00 
uur tot 18.00 uur. Het thema van dit jaar is flower power. We gaan dan met zijn allen gezellig 
barbecueën. Ook zijn er diverse spelletjes voor de kinderen. Natuurlijk hopen wij dat we deze dag 
mooi weer hebben, zodat we met zijn allen buiten kunnen spelen en eten. Dit feest is niet alleen 
voor de kinderen, maar ook voor de ouders van de kinderen. Kinderen mogen gratis komen en 
voor de ouders wordt een kleine bijdrage van €5,- gevraagd. Opgeven kan bij de BSO, bij opgave 
moet er wel direct betaald worden. Mocht u vegetarisch zijn, of speciale allergieën hebben dan 
horen wij dat natuurlijk graag.  Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen. 

 

Groep 1 A 
Volgende week is het de laatste week voor de zomervakantie. Een week met veel leuke 
activiteiten.  
Maandagmiddag gaan we met alle kinderen kijken naar de musical van groep 8. Op dinsdag gaan 
we in de klas afscheid nemen van juf Demi, zij is dan voor het laatst. Woensdag is het “hoe 
schoon is jou klas” en gaan we alles schoonmaken in de klas. (Als er ouders zijn die willen helpen, 
jullie zijn van harte welkom) Ook zijn er materialen die we woensdag niet schoon kunnen maken. 



Onze gewoonte is om de materialen mee te geven aan de kinderen zodat het thuis schoon 
gemaakt kan worden. Het mag dan voor de vakantie terug maar na de vakantie is ook prima.  Op 
donderdag hebben we “Henricus got talent”. Van onze klas doen er twee groepjes met kinderen 
mee. Op vrijdag gaan de kinderen kennismaken met de nieuwe klas en leerkracht en zal ik 
afscheid nemen van de kinderen maar ook van de school. 
 
Maandag krijgen alle kinderen een rapport mee. Als er nog vragen zijn over het rapport kom 
gerust volgende week nog even langs. Mijn deur staat altijd open! 
 
Christelijke liedjes: 
* Kom aan boord 
* Ken je dit verhaal 
 

       
IJsjes verkopen. 

 

Groep 1B  
Het schooljaar zit er bijna op! We hebben een jaar hard gewerkt en gespeeld en nu tijd om op te 
ruimen en schoon te maken. Woensdag gaan we de klas schoonmaken. Vele handen maken licht 
werk, dus wie komt er helpen? Ook zijn er materialen die we woensdag niet schoon kunnen 
maken. Onze gewoonte is om de materialen mee te geven aan de kinderen zodat het thuis schoon 
gemaakt kan worden. Het mag dan voor de vakantie terug maar na de vakantie is ook prima.  
 
Maandag gaan de rapporten mee, als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag! 

 

Groep 2 
Volgende week alweer de laatste week van het schooljaar. Maar nog wel een druk weekje; 
maandag kijken naar de musical van groep8 en de rapporten, dinsdag nemen we afscheid van juf 
Anouk, woensdag schoonmaken, donderdag Henricus Got Talent en vrijdag een kijkje nemen in 
groep 3. Daarna lekker zomervakantie. 

 

Groep 3   
Deze week hebben we de laatste rekentoets gehad van groep 3! 
Volgende week alleen maar leuke dingen op het programma. Dus als de kinderen van groep 3 nog 
een leuke film thuis hebben liggen dan mogen ze die best meenemen!  

 

Groep 4 
 
Deze week  
Deze week hebben we een enorme leuke les gehad: “op reis met de bamboefluit”. Juf Irene kwam 
speciaal op school om samen met ons te gaan fluiten op een bamboefluit. Alle fluiten die zij had 
meegenomen had zij zelf gemaakt. Ook heeft ze uitgelegd hoe je een bamboe kan maken. De 
kinderen waren erg enthousiast. De juf kon merken dat de kinderen al een keer blokfluit les 



hadden gehad. Mochten de kinderen zelf een bamboefluit maken dan kan dat. Iedereen heeft een 
flyer mee naar huis gekregen waar de informatie op staat.  
 
Volgende week 
De laatste week voor de vakantie. Er staat veel op het programma: rapporten mee, musical, 
opruimen, “henricus got talent” en een kijkje nemen in groep 5 . We gaan er een leuk laatste 
weekje van maken. De kinderen krijgen volgende week ook spullen mee naar huis dus het is 
handig als ze een schooltas meenemen.  
 
Juf Beau 
Ook is juf Beau volgende week voor het laatst. We hebben samen met de kinderen een boek 
gemaakt waarin iedereen een tekening heeft gemaakt. We willen juf Beau enorm bedanken voor 
haar inzet en wensen haar veel plezier bij de kleuters volgend jaar. 

 

Groep 5 
Zwemmen  
Maandag 11 juli van 9.15 – 11.15 u. gaan wij zwemmen in het Neptunusbad. 
Deze week en volgende week vervangt juf Malon Mars juf Claudia. Het was een gezellige week die 
werd afgesloten met juf Angélique op vrijdag. Dit op verzoek van de kinderen zelf. 
Woensdag : Hoe schoon is jouw klas. De kinderen kunnen zelf een emmer, doekje en theedoek 
meenemen. Het zou fijn zijn als we hulp krijgen van een aantal ouders. 
 

 

Groep 6 
Zwemmen  
Maandag 11 juli van 9.15 – 11.15 u. gaan wij zwemmen in het Neptunusbad. 
 

 

Groep 7  
Dinsdag 12 juli van 9.30 – 11.30 u. gaan wij zwemmen in het Neptunusbad. We zullen lopend 
naar het zwembad gaan. 
 

 

Groep 8 
We gaan zwemmen! Dinsdag 12 juli van 9.30 – 11.30 u. gaan wij zwemmen in het Neptunusbad. 
We zullen om 9:00 uur, vanaf school, lopend naar het zwembad gaan. 
Vergeet je zwemspullen niet…. 

 
 
Agenda 
Eindmusical groep 8 in het Esdalcollege Klazienaveen: maandag 11 juli aanvang 19:30 uur  
                                                                             (zaal open 19:00 uur) 
 
Zwemmen in Neptunusbad groep 7 en 8: dinsdag 12 juli van 9:30 – 11:30 uur.  
 
Groep 8 “uit school gooien”: dinsdag 12 juli aanvang 14:00 uur 
 

 



Ingezonden: SLIMkids Klazienaveen 
De invloed van overgewicht op sociale contacten binnen de klas: 
Jonge kinderen met een ernstige vorm van overgewicht laten eerder tekenen van depressie zien. 
Al vanaf het eerste jaar op de basisschool hebben zij meer kans om zich sociaal terug te trekken. 
Zij zijn minder favoriet bij kinderen van hun eigen leeftijd en worden sneller gepest en belachelijk 
gemaakt door klasgenoten met een gezond gewicht. "De kans is groot dat deze kinderen spijbelen 
of stoppen met school op latere leeftijd.” Juist om deze redenen is het zo belangrijk dat we samen 
werken aan een gezond gewicht bij kinderen. SlimKids kan hierbij helpen! 
 
SlimKids Klazienaveen kan helpen wanneer je moeite hebt met bijvoorbeeld gezond eten, te 
weinig lichaamsbeweging op een dag krijgt of wanneer er andere oorzaken zijn waardoor je teveel 
weegt. SlimKids is een multidisciplinair programma voor kinderen van de basisschool met 
overgewicht/obesitas. Gedurende 12 weken komen de kinderen 2x per week een uur 
beweeglessen volgen bij de kinderoefentherapeut. Daarnaast hebben de ouders tijdens meerdere 
beweeglessen gesprekken met de diëtiste en een kinderpsycholoog. Mocht u interesse hebben om 
uw kind te laten deelnemen aan  SlimKids, geef hem/haar dan op via 
slimkidsklazienaveen@gmail.com of via 0591-512144. 

 
Een fijn weekend, 
 
het team van de St Henricusschool 
 
 


