
   
 

 

 
NIEUWSBRIEF week 45– 11 november 
Beste ouders en verzorgers,  
 

Jes. 45:10 Wees niet 
bang, want Ik ben bij je, 
vrees niet, want Ik ben 
je God. Ik zal je sterken, 
Ik zal je helpen, je 
steunen met Mijn 
bevrijdende 
rechterhand.  
 

Sinterklaas 
Op maandag 5 
december vieren we op 
school Sinterklaas. Alle 
kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij. Wilt u, als uw kind 
van de naschoolse opvang gebruik maakt op maandag, aan 
hen doorgeven dat ze die middag ook naar de opvang 
komen? Dan is de naschoolse opvang goed op de hoogte. 
Bedankt! 
 

Activiteiten voor ouders 
In elke nieuwsbrief staan activiteiten voor ouders vermeld. 
We merken dat steeds meer ouders deze activiteiten 
bezoeken, zoals het spreekuur bij Hafida elke donderdag 
vanaf 11.00 uur. Zij helpt u als u vragen heeft of als u 
brieven ontvangt waarbij u niet weet wat u moet doen. 
Kom gerust langs!  
Of kom naar de Nederlandse les op donderdag om 13.00 
uur.  
Op vrijdagochtend vanaf 8.20 zijn alle ouders welkom voor 
een warme kop koffie of thee in de hal. Vaak wordt er en 
thema met elkaar besproken.   
 

Studiedagen 
Let u op de studiedagen die er maandag 14 november en 
dinsdag 15 november zijn? De kinderen zijn vrij. 

 
We wensen u een prettig weekend en tot 
woensdag! 

V 

VAKANTIES & VRIJE 

DAGEN 
 

Kerstvakantie 23-12- ‘22 t/m 6-01- ‘23 
Voorjaarsvakantie 27-02 t/m 3-03- ‘23 
Paasweekend 7-04 t/m 10-4- ‘23 
Meivakantie 24-04 t/m 5-05- ‘23 
Hemelvaartsvakantie 18-05/19-05-’23  
Tweede Pinksterdag 29-05- ‘23 
Zomervakantie 10-07 t/m 18-08- ‘23 

V 

STUDIEDAGEN 

 

 

 

Maandag 14-11 en dinsdag 15-11- ‘22 
Maandag 16-01 en dinsdag 17-01- ‘23 
Donderdag 16-03- ‘23 en vrijdag 17-
03-'23  
Dinsdag 30-05- ‘23 
Donderdag Dez6-07 en vrijdag 7-07- 
‘23 

V 

Activiteiten voor ouders: 

Oudercontact persoon  
Naam:  
Hafida Amajoud 
Telefoon:  
0643010056  
 

Spreekuur 
Elke donderdag vanaf 11.00 kunt u 
terecht voor vragen, brieven of 
andere zaken waarbij u geholpen wilt 
worden.  
 

Nederlandse les 
Elke donderdag start om 13.00 de 
Nederlandse les voor ouders.  
 

Ontmoetingsochtend  
Elke vrijdagochtend staat de koffie en 
thee vanaf 8.20 klaar in de aula.  
U bent van harte welkom! 
 

Schoolmaatschappelijk werk  
Naam: Kim van Hagen  
Telefoonnummer: 0643842954 

Contact gegevens van de school 
E-mail: contact@beatrixschool.info 
Website: beatrixschool.info  
Telefoonnummer: 070 3808494 
 

Is uw kind ziek? Heeft uw kind een 
afspraak bij de tandarts of de dokter? 
Bel dan de school om uw kind af te 
melden.  
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