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Agenda 

 

MA10 Directeur aanwezig MA17 
Directeur aanwezig 
Afscheid groep 8 

DI11  DI18 Uitgooien groep 8 

WO12 Directeur aanwezig 
13.00 uur: Teamvergadering WO19  

DO13 Directeur aanwezig DO20 Directeur aanwezig 
Henricus Got Talent 

VR014  VR21 Directeur aanwezig 
12.00 uur: Zomervakantie 

ZA15  ZA22  

ZO16  ZO23  

 

 
Algemeen nieuws 

Directie 2017/2018 
De afgelopen weken zijn er gesprekken geweest om een geschikte adjunct-directeur te vinden om volgend 
schooljaar naast Nils Schutte leiding te geven aan de Sint Henricusschool. Het is wederom niet gelukt een geschikte 
kandidaat te vinden voor de vacature. Het schoolbestuur heeft daarom aan Alex van Dal gevraagd om in ieder geval 
tot de herfstvakantie 2017 als interim-directeur op de Sint Henricusschool te blijven. De huidige directievoering zal 
dus ook na de zomervakantie gehandhaafd blijven. Er zal na de zomervakantie een nieuwe sollicitatieprocedure 
opgestart worden om een adjunct-directeur te vinden voor de Sint Henricusschool. 
 
Zwangerschapsverlof 
Het kan u niet ontgaan zijn dat onze MIB’er Marian Berens zwanger is. Met ingang van de zomervakantie gaat zij een 
aantal maanden op zwangerschapsverlof. Marian zal vervangen worden door Anke Koster. Hieronder stelt zij zich 
aan u voor: 
Mijn naam is Anke Koster en ik ga juf Marian vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof als MIB'er. Ik ben gehuwd 
met René, heb 2 zonen Rutger en Jop  en woon in Klazienaveen. De afgelopen jaren heb ik gewerkt als leerkracht en 
sinds vorig jaar ben ik begonnen met ib taken op de H. Gerardus in Ter Apel. Ik heb zin om na de vakantie aan de slag 
te gaan en wens jullie een fijne vakantie toe. 
 
Vakantierooster 2017/2018 
Met de zomervakantie voor de deur is het vakantierooster voor schooljaar 2017/2018 vastgesteld: 
Primeniusdag: 05-10-2017 
Herfstvakantie: 21-10-2017 t/m 29-10-2017 
Kerstvakantie: 22-12-2017 (12.00 uur) t/m 07-01-2018 
Rosenmontag: 12-02-2018 
Voorjaarsvakantie: 24-02-2018 t/m 04-03-2018 
Paasvakantie: 30-03-2018 t/m 02-04-2018 
Meivakantie: 27-04-2018 t/m 11-05-2018 
Pinkstervakantie: 21-05-2018 
Zomervakantie: 20-07-2018 (12.00 uur) t/m 02-09-2018 
 
Regel van de week 
Elke week staat er op onze school een regel centraal. Deze week is dat: 
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We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect. 
Deze regel is ook één van de KIVA-regels op onze school. Respect voor elkaar en voor jezelf is de basis van een fijne 
groep/school. Behandel elkaar daarom, zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat begint met aardig voor elkaar zijn. 
Geef elkaar een compliment, toon oprechte belangstelling voor elkaar, luister naar elkaar en geef elkaar de ruimte. 
Natuurlijk kan het voorkomen dat er wel eens onenigheid is, dan lossen we dat met praten op. Geef ook duidelijk je 
grenzen aan: "Stop, hou op!" en benut de hulp van de leerkracht als je die nodig hebt om een probleem op te lossen. 
Als het nodig is helpen wij elkaar. Samen kunnen we meer bereiken dan alleen. 
Ook thuis kunt u aandacht besteden aan deze regel. Bespreek de omgangsvormen in huis. Hoe gaan we met elkaar 
om, luisteren we goed naar elkaar? Geef elkaar aan de eettafel complimenten of voer met uw kind een opdracht uit, 
waarbij echt samengewerkt moet worden. 
 
MR-leden gezocht 
In verband met het vertrek van een van de MR leden zijn we op zoek naar een ouder die plaatst wil nemen in de MR. 
Lijkt het je leuk om in de MR plaats te nemen dan  kun je contact op nemen met 
  
Richard Harkema     richardharkema@gmail.com              
Johnny Bruns            j.bruns@verwater.com 
Mrianne Rolink          Marianne.Rolink@primenius.nl 
Marja van der Wiel   Marja.vanderwiel@primenius.nl 
 
SAC-leden gezocht 
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de School Advies Commissie. Vanuit deze 
commissie hebben we een adviserende rol richting directie van de Sint Henricusschool. Deze adviesrol heeft 
betrekking op onderwijs, identiteit en opvoeding. Je bent ambassadeur en je hebt een signalerende rol. Tevens ben 
je een klankbord voor de ouders. Ook kijken we mee naar het school ondernemingsplan en het jaarplan. 
Om de commissie op sterkte te krijgen, zijn we op zoek naar 3 kandidaten. Heb je belangstelling? 
Aanmelden kan bij: 
o   Johan Bos, vader van Marith (groep 8) en Alisa (groep 6) 
o   Richard Boxem, vader van Jens (groep 2) 
o   Gerard Peters, vader van Ferdi (groep 4) en Lauren (groep 1) 
 

 
Ingezonden 

Slimkids 
SLAAP JE SLANK 
 
De rol van gezond slapen op je wens om af te vallen is zwaar onderbelicht. Het is met name bekend dat het volgen 
van een gezond dieet en voldoende lichaamsbeweging belangrijke elementen zijn bij afvallen. Slaapproblemen zoals, 
moeilijk inslapen, slecht doorslapen of te vroeg wakker worden saboteren echter al je goed bedoelde inspanningen. 
Je wordt dik van slecht slapen.  
Het is een wetenschappelijk feit dat een gezonde slaap een gelijkwaardige rol inneemt, naast gezonde voeding en 
genoeg beweging, om je eetlust te reguleren en je lichaamsgewicht te beheersen. 
Zie voor meer info de volgende link: http://www.slaapoefentherapie.nl/blog/slapen-overgewicht-obese-
slaapproblemen-slank 
 

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. 
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Creatieve workshops tijdens de zomervakantie in Bibliotheek Emmen 
In de zomervakantie start Bibliotheek Emmen met het geven van workshops aan kinderen. “Het hele schooljaar 
worden er veel buitenschoolse activiteiten georganiseerd. In de zomervakantie vervalt dit allemaal. Als dan ook alle 
anderen kinderen op vakantie gaan, kan dit voor de thuisblijvers soms vervelend zijn!”, aldus bibliotheekleider 
Anneke Heidemans. 
Om deze kinderen toch nog een uitdaging te bieden worden er op twee woensdagmiddagen een creatieve workshop 
aangeboden. Voor beide workshop geldt dat opgave vooraf verplicht is en VOL = VOL. 
Woensdag 26 juli: Stopmotion Animation (voor kinderen van 8 t/m 14 jaar) | van 13.00 tot 16.00 uur | Entree € 5,00 
Woensdag 20 augustus: Foamstempels maken (voor kinderen van 7 t/m 12 jaar) | van 13.30 tot 15.00 uur | Entree € 
3,50 
  
Kaarten voor deze workshops kunnen besteld worden via de online webshop van de bibliotheek of via de 
klantenservice in de bibliotheek aan het Noorderplein (0591  -681 444) 
Deze workshops zijn een experiment. Mocht het een succes blijken, dan ligt het in de verwachting om dit soort 
activiteiten op meerdere locaties in de gemeente aan te bieden. 
 

 



 


