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Agenda 

 

MA15 Directeur aanwezig MA22 
15.00 uur: Teamvergadering 

DI16 15.00 uur: Teamvergadering DI23 20.00 uur: MR/SAC-vergadering 

WO17 Directeur aanwezig 
HVK-Voetbaltoernooi 

WO24 18.00 uur: Obstacle run 

DO18  DO25 Hemelvaartvakantie 

VR19 Directeur aanwezig VR26 Hemelvaartvakantie 

ZA20  ZA27  

ZO21  ZO28  

 

 
Algemeen nieuws 

Obstacle run 

 
 
 
 
 

http://www.sthenricusschool.nl/
mailto:sthenricusschool@primenius.nl


Afscheid 
Beste ouders, 
 
Het is tijd voor wat nieuws. Na jarenlang juf op de Henricusschool te zijn geweest hebben we besloten om een 
andere weg in te slaan. Niet omdat juf zijn niet leuk is, integendeel zelfs. Het werken met jonge mensen is het 
mooiste wat er is! 
Om onze onderwijskundige horizon te verbreden, gaan we opnieuw aan de studie. Wat betekent dat we aan het 
einde van dit schooljaar afscheid van onze mooie Henricusschool gaan nemen. 
 
We willen u nu alvast bedanken voor de vele mooie jaren! 
 
Miranda Broersen-Droste en Angélique Bergmeester 
 
BSO 'De uilenboom' 

Na veel te hebben nagedacht en overwogen heb ik (Charona) besloten om te stoppen met werken bij BSO ‘De 

uilenboom’. Vanaf 1 juni 2017 zal ik uit dienst treden en dinsdag 23 mei 2017 zal mijn laatste werkdag zijn. Mijn 

vertrek heeft vooral te maken met dat ik er meer voor mijn zoontje Xavi wil zijn en dat de werktijden van de BSO dit 

erg lastig maken. Het is een moeilijke beslissing geweest, maar ik heb nu echt voor mezelf en mijn gezin gekozen.  

Chantal Joling zal mij de komende periode tot na de zomervakantie gaan vervangen en daarna zal onze stagiaire 

Daniek, die dan haar diploma heeft, het gaan overnemen. Voor vele ouders is zij inmiddels een bekend gezicht en 

dat is graag wat wij willen. Elise zal daarnaast ook gewoon werkzaam blijven op de BSO.  

Met vriendelijke groet,  
 
Charona Meijerink 
 
 

 
Uit de groepen 

 

--------  GROEP 1A  ------- 
Wat hebben we de afgelopen twee weken hard gewerkt aan ons Moederdag cadeau. Maar het is gelukt en als het 
goed is zijn ze allemaal verstopt op een plekje waar mama het niet kan vinden. Volgende week nog even geen nieuw 
thema, de week erna starten we met het project groentetuin. Mocht u nog voorwerpen hebben die we mogen lenen 
voor onze kijktafel, graag! 

--------  GROEP 1B  ------- 
Wat zijn we blij dat Tara weer bij ons in de klas is. Tara....fijn dat je er weer bent!!! 
 
De afgelopen twee weken hebben we hard gewerkt aan ons Moederdag cadeau. We wensen jullie allemaal een fijne 
moederdag. Volgende week nog even geen nieuw thema, de week erna starten we met het project groentetuin. 
Mocht u nog voorwerpen hebben die we mogen lenen voor onze kijktafel, graag! 
 

--------  GROEP 2  ------- 
De afgelopen twee weken hebben we heel hard gewerkt aan ons Moederdag cadeau! Veel plezier zondag met het 
uitpakken ervan! En een hele fijne Moederdag!  
Volgende week nog even geen nieuw thema, de week erna starten we met het project groentetuin. Mocht u nog 
voorwerpen hebben die we mogen lenen voor onze kijktafel, graag! 
 
  



 

--------  GROEP 3  ------- 
Deze week zijn we gestart met kern 10. Hierbij krijgen we hulp van 2 jongens uit groep 8, Niels en Sem. 

Zij oefenen met ons nieuwe woordjes die eindigen op –eeuw,-uw –ieuw. Hiervoor hebben ze zelf 
opdrachten gemaakt die ze samen met de kinderen maken. Ook hebben we hard gewerkt aan ons 

Moederdag cadeau, we wensen jullie dan ook een fijne moederdag. 
Zou u deze week ook de rapporten weer willen inleveren? 

 

 

--------  GROEP 4  ------- 

 
In groep 4 werken we aan het thema planten en bloemen. Elk kind heeft zijn eigen moestuintje gemaakt en er 

komen al enkele plantjes op. De leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en groei van 
hun plantje.  

  
Voor Spelling werken we nog steeds aan de afspraak van Toren. 
 

--------  GROEP 5  ------- 
 

 

--------  GROEP 6  ------- 
 

Natte gymlessen 

Donderdag 8 mei, 1 juni, 8 juni en 15 juni gaan wij ’s middags met de hele groep op de fiets naar het Neptunusbad . 

De kinderen mogen om half drie alleen naar huis of kunnen daar opgehaald worden.  

 



 

--------  GROEP 7  ------- 
LET OP HANDBALLERS! N34 Odoorn-Noord – Gasselte afgesloten in weekend 12-14 mei 

In het weekend van 13 en 14 mei wordt de N34 tussen de afslag Odoorn-Noord en de afslag Gasselte afgesloten voor 

al het verkeer. In dat weekend wordt de tunnel Bovenstraat, bij de nieuwe kruising Exloo, afgebroken. 

Start CITO 
Volgende week gaan we een start maken met de CITO eind groep 7.  We starten met woordenschat.  

--------  GROEP 8  ------- 
LET OP HANDBALLERS! N34 Odoorn-Noord – Gasselte afgesloten in weekend 12-14 mei 
In het weekend van 13 en 14 mei wordt de N34 tussen de afslag Odoorn-Noord en de afslag Gasselte afgesloten voor 
al het verkeer. In dat weekend wordt de tunnel Bovenstraat, bij de nieuwe kruising Exloo, afgebroken. 
 
Weekbericht geschreven door Esmeralda 
Vrijdag hebben we in de grote pauze spelletjes gedaan 10 kinderen mochten spelletjes kiezen. We hebben deze week 
een dictee, een reken toets, een Engels toets en een taal toets gehad. Maandag hebben we weer gegymd. We zijn 
bezig geweest met Moederdag. 
 

 
Ingezonden 

VASTENACTIE 
De vastenperiode is voorbij en daarmee ook de vastenactie. De vastenactie steunt dit jaar het Midden-Amerikaanse 
San Salvador, het meest gewelddadige land ter wereld. 
De opbrengst van de vastenactie in Klazienaveen 2017 is: 
 Collecte 1e zondag van de vasten  €   39,75 
 Vastenzakjes Henricusschool    €   38,00 
 Vastendoosjes Pastoor Middelkoopschool € 115,72 
 Vastenzakjes in de kerk    € 219,56  
 
      Totaal € 413,03 
 
Allen die de vastenactie hebben gesteund, hartelijke dank hiervoor. 
 
Ria Bakker. 
VOM groep 
 
Kinderkoor. 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Op zondag 11 juni doen een aantal kinderen van onze school hun eerste heilige communie. 
Misschien wel je broertje of zusje, neefje of nichtje, vriendje of vriendinnetje! 
 
Deze viering wordt begeleid door het kinderkoor. Alleen is het kinderkoor nog niet zo groot dus kunnen ze wel wat 
hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om tijdens de communieviering mee te zingen met het kinderkoor??? 
Kom dan op maandagavond van half 7 tot 7 uur oefenen achter in de kerk. Het kinderkoor wordt begeleid door twee 
enthousiaste meiden, Moniek en Lisanne. 
Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee, het kost niets! 
Vind je het nou heel erg leuk, dan kun je natuurlijk ook na de communieviering blijven meezingen! 
 
We hopen jullie te zien, dan kunnen we er samen een groot feest van maken! 
 
 

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-voertuigen/wegen/n34/nieuws-n34/@123523/n34-odoorn-noord/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-voertuigen/wegen/n34/nieuws-n34/@123523/n34-odoorn-noord/


 
 

 


