
   
 

 
 
 
 
 

 

Sinterklaasfeest 
 
Maandag is het Sinterklaasfeest op school. Alle kinderen zijn dan om 
12.00 vrij!  

Op tijd op school 
 
De laatste tijd zijn er veel kinderen te laat op school. Dit is niet leuk voor 
het kind om als laatste in de klas aan te komen en het verstoord de 
lessen. De deuren gaan om 8.15 al open zodat de lessen om 8.30 
kunnen beginnen.  

Wij wensen u een prettig weekend en tot maandag! 

 
NIEUWSBRIEF week 48– 2 december 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 

Advent  
 
Dat zijn de weken voor het Kerstfeest. Op dat feest vieren we de komst 
van Jezus op aarde. Advent is verwachten! Uitzien naar de komst van 
Christus?  
Maar is Hij niet al ruim 2000 jaar geleden gekomen?  
Jazeker! Maar Zijn komst is het begin van een nieuwe tijd. En wat is het 
daarom mooi om daar elk jaar in de adventstijd bij stil te staan én met 
elkaar en de kinderen te spreken over de komst van Jezus in ons hart.  
Daarom zingen we met de kinderen:  
 
Wachten op het wonder  
Wachten o het kind  
Wachten op het wonder  
Dat een nieuwe tijd begint  
 
Wachten op het 
wonder  
Wachten op het licht  
Wachten op het 
wonder  
Van dat heerlijke 
bericht  
 
Immanuel, Immanuel  
God zal met ons zijn. 
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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 
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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 
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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.  
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