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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Vakantie
Prinsjesdag: 17 september 2019
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3
januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28
februari 2020
Paasweekend 10 tot 13 april 2020
Meivakantie (incl Koningsdag): 27 april
t/m 8 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus
2020

NIEUWSBRIEF 6 september 2019
Geachte ouders/verzorgers,
We zijn weer gestart!! Met het thema: Natuurlijk, hebben
we in de weekopening het nieuwe schooljaar een aftrap
gegeven. Bij het thema hoort het mooie beeld van de
wereld met daarin de foto’s van al onze leerlingen.

Studiedag alle leerlingen vrij:
16 september 2019
10 en 11 oktober 2019
18 en 19 november 2019
3 en 4 februari 2020
2 juni 2020
22 juni 2020
17 juli 2020

V

NIEUWS VOOR OUDERS
Ontmoetingsochtenden om te ontspannen!
U bent iedere vrijdag welkom vanaf 8:30 uur.
Vanaf 9 uur is er soms een thema.
Zet deze vast in uw agenda:
VOOR HET KOMENDE SCHOOLJAAR
CREA, creatieve ochtenden:
van 9.00 tot ± 11.00 uur
4 oktober, 22 november, 17 januari, 21
februari, 3 april, 5 juni en 10 juli
De Ouderacademie

Goed van start!
In de goed-van-start weken staan er een aantal leuke
activiteiten gepland.
• Allereerst het startgesprek. Uw kind is uitgenodigd om
samen met u in gesprek te gaan met de groepsleerkracht.
Het doel is: kennismaken.
• Op woensdag 11 september hebben we een
bijeenkomst op school om elkaar weer te begroeten en/of
te leren kennen. De uitnodiging is nogmaals bijgevoegd.
• Sportdagen. Een belangrijk middel voor de kinderen
om een goede groep te vormen. Natuurlijk kunt u helpen
of komen kijken.

Naailessen: Dinsdags 9.00-11.00u.
Taallessen: Maandags 8.30-11.30u en
dinsdags 13.00-15.00u
U kunt gewoon komen als u een keer mee
wilt doen of mee wilt kijken.
De eerste les na de vakantie is maandag 2
september.
U bent van harte welkom!
Juf Kerkhoven!

We wensen iedereen een heel fijn,
leerzaam en positief schooljaar toe!!

Wij zijn de ouderraad van de Koningin Beatrixschool

Leden van links naar rechts: Joyce, Ružena, Marleen, Minakshie, Nermin en
Magdalena

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die samen met ons diverse
leuke activiteiten voor de kinderen willen organiseren.
1 keer per maand komt de OR bij elkaar om te vergaderen.
Daarnaast heeft de ouderraad bijvoorbeeld afgelopen woensdag 26
juni de techniekmiddag georganiseerd. Met de feestdagen versieren
wij als OR de hele school en helpen wij bij de activiteiten.

Wij zijn op zoek naar jou !!
Aanmelden kan bij Juf Kerkhoven !
Met vriendelijke groet,
Ouderraad.

