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Algemeen nieuws 

Uit de directiekamer 
Vandaag vieren we op school carnaval. Een mooie afsluiter van de drukke periode tussen de kerstvakantie en de 
voorjaarsvakantie. De leerlingen hebben de afgelopen maanden veel geleerd en de afgelopen weken hebben we in 
de groepen 3 t/m 8 getoetst in hoeverre de leerlingen het geleerde beheersen. Op basis van deze informatie 
schrijven de leerkrachten een groepsnotitie. Hierin beschrijven ze welke (extra) ondersteuning individuele leerlingen 
en de groep nodig hebben voor de komende periode. Als dat noodzakelijk is, neemt de leerkracht contact op met 
ouders. 
De afgelopen periode is er in het team veel nagedacht over hoe wij ons onderwijs willen vernieuwen om uiteindelijk 
‘gepersonaliseerd leren’ mogelijk te maken. Het onderwijs van vandaag vraagt van ons een blik op de toekomst; 
onze leerlingen van nu zijn immers de volwassenen van de toekomst. Wat hebben zij, naast lees-, taal- en 
rekenvaardigheden, van ons nodig om vol vertrouwen die toekomst tegemoet te treden.  
Met het invoeren van Snappet werken we al aan het beter laten aansluiten van de leerstof aan de behoefte van elke 
leerling. De iPad nu echt een middel geworden om ons onderwijs te versterken. In de komende periode willen we 
kijken hoe we nog beter recht kunnen doen aan de leerbehoefte van iedere leerling. Daarbij hoort ook de 
vraagstelling of de huidige hoeveelheid en manier van toetsen nog wel past bij onze schoolvisie. Wij willen hier meer 
maatwerk kunnen bieden, maar dat vraagt een andere manier van denken en handelen. Zoiets kost tijd, maar de 
eerste stappen zetten we inmiddels. Alle leerlingen starten met het opbouwen van een eigen portfolio. Dit is een 
map, waarin de leerling zichzelf presenteert en waarin doelen geformuleerd en geregistreerd worden. De 
leerkrachten voeren daarom regelmatig leergesprekken met de leerlingen. We gaan steeds meer met de leerlingen 
praten dan over de leerlingen. De eerstvolgende 10-minutengesprekken (in april) zullen in groep 3 t/m 8 dan ook 
gesprekken zijn, waarbij ook de leerling aanwezig is. Voor ons allemaal een spannende andere benadering. Gelukkig 
waren de reacties op het uitproberen hierop vorig schooljaar in groep 6 erg positief. We kiezen heel bewust voor 
deze nieuwe benadering, maar ook praktisch is het noodzakelijk; een meer gepersonaliseerde aanpak van het 
onderwijs, maakt dat een klassiek rapport zijn waarde gaat verliezen. Een cijfer zegt immers niets meer als leerlingen 
aan eigen leerdoelen werken. Ook heeft ons schoolbestuur besloten het abonnement op het ouderportaal van 
Parnassys niet te verlengen. Een keuze waar wij het van harte mee eens zijn. De informatie in het ouderportaal gaat 
enkel over cijfers zonder context en wij vinden het in de communicatie belangrijk een vollediger beeld te geven. We 
zijn ons op dit vlak dan ook aan het oriënteren op een alternatief. 
Met het portfolio en de leergesprekken willen we graag bereiken dat leerlingen meer betrokken zijn bij het 
onderwijs, dat ze meer uitgedaagd worden en zelf uitdagingen zoeken in het leren. Ook willen we de leerling, ouders 
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en onszelf meer inzicht geven in wat elke leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en dat ze leren leren. Want 
als je leert hoe je moet leren, kun je alles leren. 
Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is een goed leerklimaat. De sfeer in de school is over het 
algemeen goed. In de meeste groepen heerst een fijne sfeer en leren de leerlingen erg prettig met en van elkaar. 
Daar waar het nodig is, spannen we ons extra in om de sfeer te verbeteren. Onder andere met het KiVa-programma. 
Dit is een programma tegen pesten en voor het realiseren van een leuke schooltijd. We gaan hierbij uit van 
positiviteit, maar als het nodig is stellen we duidelijke grenzen. Indien noodzakelijk nemen wij contact op met 
ouders. Wij gaan er van uit dat u dat ook doet; een goede samenwerking is noodzakelijk. 
Tot slot zijn we bezig onze katholieke identiteit te versterken. Soms zelfs te hervinden. Zo zijn we bezig het Paasfeest 
weer in een nieuwe vorm terug te laten komen. Bij een leuke schooltijd horen immers ook leuke activiteiten. 
Ik hoop u met dit bericht weer een beetje bijgepraat te hebben over de ontwikkelingen in de school. U merkt er 
wordt hard gewerkt om de Sint Henricusschool een nog betere school te maken voor uw kind! 
De maandag na de voorjaarsvakantie zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Rosenmontag. De leerkrachten hebben die dag 
een studiedag. 
 
Juf Marja 
Juf Marja van groep 5 is nog steeds ziek. In ieder geval nog de komende vier weken. Daarom zal meester Jordan in 
ieder geval tot en met 17 maart in groep 5 blijven. We zijn erg blij met deze continuïteit en kanjer van een meester. 
We wensen juf Marja veel beterschap. 
 
Onderwijsassistent 
Hallo kinderen, collega’s en ouders/verzorgers van de St Henricusschool, 
Sinds vorig maandag hebben jullie mij misschien al zien lopen in de school en/of op het 
schoolplein. Vanaf die dag ben ik op maandag, dinsdag en donderdag te vinden in groep 6 
als onderwijsassistent. In onderstaand berichtje zal ik me kort voorstellen. Ik hoop op een 
gezellig tijd hier op school en ben blij dat ik de kans krijg om me verder te ontwikkelen! 
 
Ik ben Esther Boer, getrouwd met een vrachtwagenchauffeur en trotse moeder van drie 
kinderen. Twee meiden van 19 en 17 en een jongen van 15. Ik woon in De Kiel vlakbij een 
uitgestrekt bosgebied. Daar wandel en fiets ik graag met onze hond. Verder ben ik op pad 
met onze twee jongste kinderen. De ene keer met de pony en de andere keer sta ik langs 
het voetbalveld.  Onze oudste dochter woont in Leeuwarden omdat ze daar een studie volgt. 
Verder lees ik graag en ben ik dol op koken en bakken. Ik probeer graag iets nieuws uit en de ene keer lukt het iets 
beter dan de andere keer  .   
Ik doe m’n uiterste best om er een gezellige tijd van te maken! Tot ziens in en om de school! 
 
KiVa-nieuws 
Onze school is een KiVa-school. KiVa is een programma dat scholen gebruiken om pesten tegen te gaan en alle 
kinderen een fijne schooltijd te geven. Een goed pedagogisch klimaat is namelijk een voorwaarde om tot leren te 
komen. In alle groepen besteden we daarom tijd en aandacht aan KiVa en we hebben op de hele school de zelfde 
regels. 
In alle groepen zijn wij  de komende  weken bezig met thema 6: Gevolgen van pesten 
Bij dit thema hoort KiVa-regel 6: Wij houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet. 
 
Hierbij horen de volgende KiVa-doelen: 
A. Pesten doet pijn 
-kinderen weten hoe het voelt om gepest te worden 
-kinderen kennen de gevolgen van pesten voor de slachtoffers 
-kinderen weten dat iemand die gepest wordt daar nog heel lang last van kan hebben 
B. Welzijn in onze groep 
-kinderen kunnen aangeven hoe de sfeer in de groep is 
-kinderen kunnen reflecteren op hun eigen gedrag 
-kinderen kunnen de ontwikkeling van hun groep beschrijven 
C. KiVa-regel 
-kinderen kunnen een eigen KiVa-regel maken 
 



Om KiVa goed te laten werken en uw kind dus een fijne schooltijd te geven, is samenwerking tussen school en thuis 
belangrijk. Het is fijn voor kinderen als ze op school en thuis dezelfde boodschap meekrijgen.  
Op de website van KiVa (www.kivaschool.nl) is een gids voor ouders te vinden waarin basisinformatie staat over 
pesten en manieren voor ouders om daar invloed op uit te oefenen. In de oudergids staat onder meer informatie 
over:  
- achtergronden van pesten;  
- uitleg over de rol van de groep bij pesten;  
- pesten herkennen en signaleren;  
- wat u kunt doen als uw kind wordt gepest;  
- wat u kunt doen als uw kind pest;  
- hoe uw kind een gepest kind kan helpen.  
 
Met vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind en/of onze KiVa-coördinator: juf Marianne. 
 
Ouderbijdrage 
De ouderraad vraagt aandacht voor de betaling van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. In november heeft 
iedereen daarover van de ouderraad een brief ontvangen. Inmiddels heeft bijna 50% van alle ouders de bijdrage 
overgemaakt. De ouderraad betaalt met uw bijdrage alle activiteiten binnen de school die niet uit het 
onderwijsbudget betaald mogen worden, zoals het Carnaval en het Paasfeest. Heel belangrijk dus voor een positieve 
en gezellige sfeer op onze school. 
De ouderbijdrage is voor groep 1 t/m 7 inclusief de schoolreis.  

- Groep 1 en 2:  € 37,50 
- Groep 3 t/m 7   € 50,-- 
- Groep 8:  € 25,-- (+€ 105,-- voor het schoolkamp) 

U kunt het bedrag overmaken op NL80RABO0125701594 t.n.v. Oudervereniging St. Henricus, onder vermelding van 
naam en groep van uw kind(eren). Voor wie het moeilijk is de ouderbijdrage te voldoen, is het mogelijk gebruik te 
maken van de Participatieregeling van de gemeente Emmen (informatie in de schoolgids op onze website). 
 

 
Uit de groepen 

Deze week maar uit een paar groepen nieuws: 

--------  GROEP 1A  ------- 
Op maandag zijn we met z’n allen naar de brievenbuis gelopen om onze valentijnskaarten te posten. De week 
hebben we lekker uit de kasten gewerkt. Oefenen we met de cijfers, het benoemen en herkennen ervan. En spelen 
we lekker buiten, wat een heerlijk weer hebben we gehad!! 
 

--------  GROEP 6  ------- 
Afgelopen twee weken hebben we in groepjes gewerkt aan het afsluitende project van Leesvirus. Er waren 7 

verschillende opdrachten die samen één schoolkrant moeten worden. De kinderen hebben diverse vaardigheden 

kunnen oefenen. Hoe werk ik samen? Hoe nemen we een besluit? Wie kan iets heel goed? Komik op voor mijn eigen 

mening, maar kan ik ook luisteren naar de anderen in mijn groepje? Na de vakantie moet de schoolkrant af zijn en 

dan kan de foto opgestuurd worden naar Leesvirus.nl (en natuurlijk te zien zijn in de nieuwsbrief! 

--------  GROEP 7  ------- 
Bericht van de leerlingen 
 
Wij zijn deze week bezig geweest met het project : het skelet. 
En daarbij hebben wij botten meegenomen. 
Wij hebben de botten bij het slachthuis vandaan geregeld. 
En hebben wij de volgende botten meegenomen. 
De ham, het schouderblad, de knie en een rib. 
Hieronder staan een aantal foto’s 
 
 Groeten Suri en Yliene. 
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Quiz Gabriëlla en Daphne 

Wij hebben een quiz bedacht van 14 

vragen. De quiz ging over het lichaam. We 

deden het met briefjes van a, b en c. en we 

hebben het helemaal zelf gedaan. We 

hebben veel geoefend en dachten dat het 

niet lukken zal, maar toch is het gelukt!!! 

En de klas en wij vonden het erg leuk. Als 

we het nog een keer mogen doen,  doen 

we dat graag.  

Groetjes, Daphne en Gabriella. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

--------  GROEP 8  ------- 
 

Weekbericht door Kimmy Visscher. 
Hallo allemaal, maandag hebben we gegymd we gingen apenkooi doen. Dat past wel bij de 10 kinderen die er waren. 
Want de andere kindertjes waren bij de verrijkingsklassen. We hebben ook onze klassendoel behaald daar van 
krijgen we donderdag de beloning. En er waren die middag advies gesprekken. Tot morgen. 
Hoi daar ben ik weer. We hebben vandaag  verkiezingen gehad voor prins en prinses carnaval. Wie er hebben 
gewonnen vertel ik morgen. Tot morgen! 
Hoi, wat een mooie dag weer vandaag . 
En de winnaar was Luna en Marith met 98 stemmen.  
Want als je had gestemd kregen sommige kinderen een stukje taart! Hun toneelstukje was best wel grappig. En 
sommige kinderen moesten een herkansing maken van de 5 vragen daar zat ik niet bij. Tot morgen. 
Hoi vandaag ga ik ook voor morgen al typen want morgen hebben we carnaval de kleuters die mogen ’s middags en 
wij ’s avonds. En we hebben nog topografie herkansing daar moet ik ook aan doen. 
Dat was de weekbericht voor deze week!;-) 
Doei! 
Groetjes kimmy 
 

 
Ingezonden 

 

 


