
   
 

 
 
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF week 47– 25 november 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Meester van Meerkerk heeft tijdens de weekopening een mooi 
Bijbelverhaal verteld over koningin Esther. Esther was als Joods meisje 
koningin geworden van koning Ahasveros. En doordat zij koningin werd 

heeft zij het Joodse volk 
kunnen redden van de 
dood.   
God, die alles weet, wist 
welk gevaar er was voor 
het volk van Israël en 
door Esther een 
belangrijke taak als 
koningin te geven heeft 
hij zo voor zijn volk 
gezorgd.   

 
 
Even voorstellen ….. onze nieuwe adjunct-directeur 
 

Wist u inmiddels al dat we nu officieel een nieuwe adjunct-directeur 
hebben? Na een sollicitatieronde is Dorine van 
der Wiel benoemd. Natuurlijk is dat een heel 
bekend gezicht. Het vorige schooljaar heeft zij 
al als interim adjunct gewerkt en bovendien 
heeft zij de eerste zes weken van dit 
schooljaar tot aan de benoeming van juf 
Eunice, de directeurstaken waargenomen.  
Gefeliciteerd juf Dorine en veel succes in deze 
functie.  
 
 
  

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 16-01 en dinsdag 17-01-‘23 
Donderdag 16-03-‘23 en vrijdag 17-
03-'23  
Dinsdag 30-05-‘23 
Donderdag 6-07 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: Vincent Aelbers  
Telefoonnummer: 0653683158 

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.  
 
 

Verrassing 
 

De kinderen van de onderbouw hebben 
woensdag aan het eind van de ochtend 
hun schoen gezet en heel hard Sintliedjes 
gezongen. 
Op donderdagmorgen was het wel even 
schrikken: de rommelpieten waren in 
sommige klassen geweest. Wat een 
chaos! En er waren sleutels weg en de 
deuren zaten op slot. De kinderen wilden 
heel graag naar binnen om te zien of ze 
ook nog wat gekregen hadden. Die Pieten 
toch, ze houden wel van een grapje.  
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Herhaling: Sinterklaas 
Op maandag 5 december vieren we op school Sinterklaas. Alle kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit. Wilt u, 
als uw kind van de naschoolse opvang gebruik maakt op maandag, aan hen doorgeven of zij die middag ook 
naar de opvang komen? Dan is de naschoolse opvang goed op de hoogte. Bedankt! 

 
Ontbijt met ouders 
Op vrijdagochtend hebben we met de ouders een heel gezellig ontbijt gehad. Hafida had koffie, thee en jus 
d’orange klaargezet en de ouders hebben eten meegenomen. Het was een gezellige ontmoeting waarbij er 
veel besproken is. Bedankt ouders! 

 
Heeft u ook behoefte aan een gezellig gesprek? Elke vrijdagochtend staat de koffie en de thee klaar beneden 
in de hal. Alle ouders zijn van harte welkom! 

 
 
School maatschappelijk werk 
In de vorige nieuwsbrief hebben we de nieuwe schoolmaatschappelijk werker Vincent voorgesteld. Vincent 
komt in de plaats van onze schoolmaatschappelijk werker Kim Hagen. Wegens privé omstandigheden kan 
Kim Hagen tijdelijk niet komen werken. We hopen dat Kim over een tijdje weer als schoolmaatschappelijk 
werker bij ons kan komen werken! Voor vragen kunt u terecht bij Vincent en anders natuurlijk bij een van de 
leerkrachten.  

 
 

  
 

Wij wensen u een prettig weekend en tot maandag! 
 


