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TV uitzending De Troubadours: heeft u de

uitzending gezien over Gerda

Havertong? Ze vertelt over haar tijd op de

Koningin Beatrixschool. Toen ze uit Suriname

nog maar kort in Nederland was, werd ze al

gauw juf op de Beatrixschool. Dat was in 1966.

Ze denkt nog vaak terug aan de liederen die

ze toen met de kinderen zon. 

Dat lied staat hieronder. Daarin staan mooie

en belangrijke woorden. Want de liefde en

warmte die Jezus ons geeft met Zijn liefde,

mogen wij ook geven aan “groot en

klein”. Ook wij. We mogen een zonnestraal

zijn voor de mensen om ons heen, voor de

wereld waarin we leven.  

  

In de TV uitzending kunt u zien dat Gerda na

zoveel jaren weer een bezoek bracht aan de

Koningin Beatrixschool. Kinderen van groep

3b hebben het lied gezongen dat voor haar

zoveel betekent!  

  

Als u de uitzending niet gezien heeft, kunt u

deze terugzien. Hopelijk met deze link:

www.omroepwest.nl/tv/aflevering/de-

troubadours/170428811 

  

 Mij wil de Heiland gebruiken 

een zonnestraal te zijn. 

Die elke dag licht en warmte 

verspreidt voor groot en klein. 

Hoe heerlijk, 

voor Jezus mag ik als zonnestraal lichten. 

Hoe heerlijk, 

voor Jezus mag ik een zonnestraal zijn. 

 

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: 

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. 

Beste 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

 Donderdag 16-03- ‘23 en vrijdag 17-03-'23 

Dinsdag 30-05- ‘23 

Donderdag 6-07 en vrijdag 7-07- ‘23 

https://www.omroepwest.nl/tv/aflevering/de-troubadours/170428811


Schoolfotograaf

 

De inlogkaart(en) van de schoolfotograaf zijn

uitgedeeld. U kunt hiermee inloggen om de

schoolfoto’s te bekijken. Als u binnen 10 DAGEN

inlogt, ontvangt u een GRATIS groepsfoto,

onafhankelijk of u een bestelling plaatst of

niet.

Op de inlogkaart vindt u een uniek

inlognummer en  wachtwoord. Met deze

gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. 

Geld voor de slachtoffers in Turkije

en Syrië

Afgelopen week zijn er op school veel acties

geweest om geld op te halen voor de slachtoffers

van de aardbevingen in Turkije en Syrië. 

Bij elkaar is er een bedrag van

€579,61 

opgehaald! 

Het bedrag wordt naar de hulporganisatie

overgemaakt. 

 

We willen alle ouders en  kinderen bedanken voor

de donaties die zijn gedaan. We bidden dat er van

dit bedrag vele slachtoffers in Turkije en Syrië

geholpen kunnen worden. 

 

Voorjaarsvakantie

Vanmiddag is de voorjaarsvakantie begonnen.

Deze duurt tot en met 3-03-‘23. 

Maandag 6 maart verwachten we alle kinderen

weer op tijd op school. 

www.fotokoch.nl



3 keer te laat: waarschuwingsbriefje 5 keer te laat, deze moeten de leerlingen meenemen

naar huis en aan ouders laten zien.  

6 keer te laat: waarschuwingsbriefje dat bij 15 keer de leerplicht wordt ingeschakeld, deze

moeten de leerlingen meenemen naar huis en aan ouders laten zien. Leerkracht nodigt

ouders op school uit, of belt de ouders op om te achterhalen wat de reden  is dat de leerling

zo vaak te laat op school is.  

9 keer te laat: brief met inhoud dat er contact wordt opgenomen met leerplicht, deze moeten

de leerlingen meenemen naar huis en aan ouders laten zien. 

Kom op tijd op school

Na de voorjaarsvakantie starten we met de actie op tijd op school!

 

 

Deuren gaan open om 8.15

De les start om 8.30

Ben je tussen 8.15 en 8.30 in 

de klas, dan ben je OP TIJD 

en krijg je een beloning. 

Ben je laten dan 8.30 op 

school, dan ben je TE LAAT 

en krijg je een te laat 

briefje. 

De actie start op dinsdag 7 maart. 

 

Wanneer een leerling vaker te laat komt of ongeoorloofd afwezig is worden de volgende stappen

ondernomen om hierin verandering te brengen: 

Te laat briefje: de leerlingen krijgen een briefje waarop staat dat ze te laat zijn.  

Het aantal keren dat te laat is gekomen of verzuimd wordt, wordt bijgehouden bij de

administratie in een map waarin duidelijk te zien is hoeveel keer dit is voorgekomen. 

FIJNE VAKANTIE, TOT MAANDAG 6 MAART!






