
NIEUWSBRIEF WEEK 5

Ons jaarthema is WIE BEN JIJ? 

Daarom zingen we regelmatig dit refrein van 

ons themalied:

Wie ben jij, wie ben jij? 

de wereld is van jou en mij 

dus noem je naam 

je hoort erbij 

 

Dat zongen we afgelopen maandag ook weer 

tijdens de weekopening.

 

Niet alleen zijn! Ergens bij horen!

Dat mensen je naam kennen!

Dat is heel belangrijk. Het is vaak anders en 

daarom leren de kinderen dit lied. 

De poster met kinderen laat zien dat wij onze 

leerlingen kennen en dat ze er allemaal bij 

horen. Elk kind telt. 

En waarom willen we dat? Omdat Jezus dat 

ook wil, zijn liefde is zo groot dat iedereen uit 

de hele wereld bij hem mag horen, 

want hij wijst niemand af. 

 

 

 

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

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 

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. 



afzwemmen

Deze week hebben er een aantal kinderen 

mogen diploma zwemmen.

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie

diploma! We zijn trots op jullie.

Voorleesontbijt

Afgelopen twee weken hebben de klassen een 

voorleesontbijt gehad. Er zijn hiervoor 

verschillende mensen naar de school gekomen 

om voor te lezen! Afgelopen week is zelfs een 

wethouder uit het Haagse gemeentebestuur in 

groep 3B komen voorlezen!

De groepen 1 en 2 zijn naar de bibliotheek 

geweest waar ook heel evel boeken zijn om 

(voor) te lezen!

  

Wist u dat u gratis lid kan worden van de 

bibliotheek? 

Bibliotheek Schilderswijk 

(bibliotheekdenhaag.nl) 

FIJN 

WEEKEND EN 

TOT 

MAANDAG!

schoolfotograaf

Vandaag is de schoolfotograaf geweest. Over 

ongeveer twee weken ontvangt uw kind het 

inlogkaartje van de leerkracht. Daar kunt u dan 

de foto's van uw kind(eren) bestellen. 

Open dag peuterschool

Afgelopen dinsdag was de open dag op onze 

peuterschool. Er is nog plaats voor nieuwe 

peuters! Neem contact op met Wendy Vooijs voor 

meer informatie: wvooijs@beatrixschool.info

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/bibliotheken/detail.5320845.html/bibliotheek-schilderswijk/
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/bibliotheken/detail.5320845.html/bibliotheek-schilderswijk/

