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Agenda 

 

MA24 Zomervakantie MA31 
Zomervakantie 

DI25 Zomervakantie DI01 Zomervakantie 

WO26 Zomervakantie WO02 Zomervakantie 

DO27 Zomervakantie DO03 Zomervakantie 

VR28 Zomervakantie VR04 Zomervakantie 

ZA29 Zomervakantie ZA05 Zomervakantie 

ZO30 Zomervakantie ZO06 Zomervakantie t/m 3 september 2017 

 

 
Algemeen nieuws 

Zomervakantie 
Na een mooie laatste schoolweek met een prachtige eindmusical van groep 8, een krachtig uitsmijten van groep 8, 
een schitterend ‘Hoe schoon is jouw klas?’ en een warme en fantastische versie van Henricus Got Talent is het 
schooljaar 2016/2017 nu echt voorbij. We hebben dit schooljaar allemaal hard gewerkt, veel geleerd, mooie dingen 
gedaan, gezellige feesten gehad en vooral ook heel veel plezier gehad. Het was een mooi schooljaar op de Sint 
Henricusschool. En nu is het tijd om te genieten van een welverdiende zomervakantie! 
We bedanken iedereen voor het vertrouwen, het meedenken en de praktische hulp. We hopen ook volgend 
schooljaar weer op iedereen te kunnen rekenen. Fijne vakantie! 
 
Herhaald bericht: hulp gezocht om keuken af te breken en op te bouwen 
De school heeft een showroomkeuken op de kop kunnen tikken om in het 4xwijzerlokaal te plaatsen. Zo kunnen we 
tijdens de lessen wereldoriëntatie ook eens echt koken en bakken. 
Het is de bedoeling dat we de keuken op donderdagochtend 27 juli om 9.30 uur ophalen in Emmen. Een busje 
hebben we al geregeld, maar we zoeken nog een paar handige ouders die ons willen helpen met het afbreken van de 
keuken in de showroom in Emmen. 
Welke handige pappa of mamma wil een ochtendje helpen? Aanmelden kan door te reageren op dit bericht of door 
een mail te sturen naar alex.vandal@primenius.nl.  
Uw hulp wordt enorm gewaardeerd en u draagt bij aan het versterken van ons onderwijs. 
 
Dag juf Angélique en juf Miranda 
Juf Miranda en juf Angélique hebben afscheid genomen van hun groepen en van de Henricusschool. Wij wensen de 
twee juffen een heel plezierige opleiding en heel veel succes in hun volgende carrièrestap. Bedankt voor jullie 
jarenlange inzet voor en bijdrage aan de Sint Henricusschool. 
 
Dag groep 8 
Deze week hebben we afscheid genomen van onze groep 8. Twintig mooie, gezellige en talentvolle kinderen die we 
na acht jaar basisonderwijs vol vertrouwen overdragen aan onze collega’s in het voortgezet onderwijs. 
Wij wensen Niels, Simon, Marith, Jarno, Sem, Manoa, Romee, Marjolein, Lisa, Esmeralda, Liset, Luna, Daan, Ferenc, 
Bram, Esmée, Ferdinand, Boyd, Kim en Geert heel veel plezier en succes op hun nieuwe school en in hun verdere 
leven. 
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Afscheidscadeau van groep 8 in het fietsenhok 
 
Laatste weekbericht 

Dit is het allerlaatste weekbericht. 
Vanaf het volgende schooljaar plaatsen wij onze nieuws- en informatieberichten alleen nog op Social Schools. Nog 
geen account voor Social Schools? Mail dan naar sthenricusschool@primenius.nl. Vermeld a.u.b. de naam van uw 
kind(eren) in de mail. Download ook de app van Social Schools in Google Play of de AppStore om altijd snel op de 
hoogte te zijn van schoolnieuws. 
 
 

 
Ingezonden 
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