
NIEUWSBRIEF WEEK 3Beste ouders en verzorgers, 

Vakanties en vrije dagen

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 

Studiedagen

Maandag 16-01- ’23 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 

‘Mijn kind, wees sterk door de genade van 

Christus Jezus’. 

Dit zijn woorden uit de Bijbel van Paulus. 

Paulus was een volgeling van Jezus. Hij zegt 

dit tegen Timotheüs, een leerling van hem die 

nog jong was. Ook Timotheüs wil aan anderen 

over Jezus gaan vertellen. Dat vindt hij 

moeilijk. Het is ook best gevaarlijk. Paulus 

geeft hem moed met deze woorden: vertrouw 

op Jezus die is zo goed (=genadig) dat hij je 

kracht wil geven, je sterk wil maken.  

Sterk zijn door Jezus, dat was toen zo, maar 

ook nu nog steeds. 

Oudercontact persoon

Naam:  Hafida Amajoud 

Telefoon:  0643010056  

 

Elke vrijdag:

8.30-9.30 koffie& thee 

9.30-11.30 Nederlandse les (in muzieklokaal) 

11.30-12.30 vragen bij Hafida 

Ontbijt met de directie:

16 februari vanaf 8.30 

11 mei vanaf 8.30 

29 juni vanaf 8.30

 ACTIVITEITEN VOOR OUDERS

 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Schoolmaatschappelijk werker

Naam: Vincent Aelbers 

Telefoonnummer: 0653683158

Spreekuur:

Dinsdagochtend om de week en donderdag de 

hele dag. 



Toetsen

De knuffels van de leerlingen in groep 4 

hebben ook een toets moeten maken! 

Gelukkig zijn die toetsen goed gegaan! 

Aankomende week worden de laatste toetsen 

afgenomen. Het is belangrijk dat de leerlingen 

goed uitgerust zijn als ze de toetsen maken. 

Dus gezond eten en op tijd naar bed.

We wensen alle kinderen & knuffels heel veel 

succes!!!

Ontbijten op school

Vanaf maandag 23 januari bieden we op school 

een ontbijt en lunch aan op school voor de 

kinderen die dit nodig hebben. De kinderen 

mogen vanaf 8.10 via de voordeur op school 

komen. 

Heeft u kind het ook nodig dan kunt u dat 

doorgeven aan juf Wendy Vooijs of juf Dorine 

van der Wiel. 

We hebben de hulp van u als ouder nodig! Wilt u 

1 dag in de week helpen? Dan kunt u dat ook 

melden aan juf Wendy of juf Dorine

De kinderen worden tijdens schooltijd 

gefotografeerd. 

De schoolgaande broertjes/zusjes onder 

schooltijd worden gefotografeerd.

De broertjes/zusjes van thuis worden na 

schooltijd gefotografeerd, van 15.00 uur tot 

15.45 uur. 

schoolfotograaf

 

Foto Koch komt vrijdag 3 februari. De complete 

afhandeling van de schoolfotografie verloopt via 

internet volgens de Privacy handhaving vanuit de 

school. 

 

Wij gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto 

mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit 

vóór 3 februari aangeven bij de leerkracht. Hij/zij 

informeert de fotograaf op de fotografiedag en 

zorgt ervoor dat alleen de kinderen die 

gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden 

bij de fotograaf. 

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het 

inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart 

vindt u een uniek inlognummer en  wachtwoord. 

Met deze gegevens logt u thuis in op 

www.fotokoch.nl. 

T I P van de schoolfotograaf: draag kleurrijke 

kleding, dat staat mooi op de foto. Vermijd 

daarbij fluorescerende kleding.

Onderwijs bij de kleuters

Alle ouders van groep 1, 1/2 en 2 hebben deze 

week een brief gekregen waarin staat dat we 

voor de groepen 1, 1/2 en 2 helaas geen nieuwe 

leerkracht hebben kunnen vinden.

 

Vanaf maandag zullen de kinderen op 

woensdag geen school hebben. 

We blijven zoeken naar nieuwe leerkrachten 

die ons team komen versterken!



Open dag peuterschool

Dinsdagochtend is de open dag van de peuterschool. Kent u nog ouders met jonge kinderen dan kunt u 

ze uitnodigen om naar de peuterschool te komen! 

Eerste beurt: groepen 3, groep 4 T3-4 en T5-6

Tweede beurt: groep 4-5, groep 5 en de groepen 6

Derde beurt: Groepen 7 en groepen 8  

Overblijf

Aankomende week gaat de overblijf vernieuwen. 

Nu spelen de kinderen met lage en hoge groepen tegelijkertijd 

buiten, dit gaan we veranderen. 

Er zijn ook duidelijke gedragsverwachtingen van de leerlingen 

wanneer ze buitenspelen. 

Op deze manier hopen we dat de kinderen lekker kunnen spelen en 

kunnen genieten van het buitenspelen in hun pauze. 



Uw alineatekst

31 januari

Saenredamstraat 4

2525 TN Den Haag

(070) 380 84 94

contact@beatrixschool.info

FIJN WEEKEND EN TOT MAANDAG!


