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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

19-10 t/m 23-10-20
21-12 t/m 01-01-21
22-02 t/m 26-02-21
02-04 t/m 05-04-21
27-04-21
26-4 t/m 07-05-21
24-05-21
17-07 t/m 27-08-21

NIEUWSBRIEF 1 april
Geachte ouders/verzorgers,
De Paasviering

Studiedagen: (alle leerlingen vrij)

In de school zijn mooie
versieringen gemaakt
over het paasfeest.
Groep 7 heeft een mini
tuintje gemaakt vol met
symbolen uit de
verhalen die zijn verteld.
Hier ziet u het graf met
de steen ervoor.

24 + 25 juni
16 juli
V

Activiteiten voor ouders:
Vrijdag ontmoetingsochtend via Zoom
om 9.00 uur.
Stuur me een bericht via de mail als u
erbij wilt zijn dan stuur ik u een Link.
n.kerkhoven@beatrixschool.info

Heeft u als ouder vragen over:
De Kast van Lotje, Bouw of ……….
dan kunt u me altijd bellen of mailen.

Nelleke Kerkhoven
06 12666780

n.kerkhoven@beatrixschool.info

Onze schoolmaatschappelijk werker is
bereikbaar op nummer:
0643842954

Groep Kompas heeft
prachtige elfjes, een
gedicht gemaakt.
Pasen
mooi Pasen
Jezus is opgestaan
Jezus leeft nu weer
Pasen

Het techniek toernooi is afgesloten. De jury heeft alle
inzendingen goed bekeken en geluisterd naar de
presentaties. Juf Krijtenburg heeft de prijzen uitgedeeld
aan de winnaars. We willen juf Krijtenburg bedanken
voor het organiseren, het was geweldig!

Corona
Op school doen wij er alles aan om zo veilig mogelijk te werken, ook vandaag met
de Paasvieringen hebben we zorgvuldig alle regels in acht genomen. Ook van u
vragen we dat. Hierbij nog even de afspraken:
• Bent u zelf in afwachting van een testuitslag, dan blijft uw kind thuis.
• Is uw kind verkouden of niet fit: dan blijft het thuis
• Wordt uw kind op school niet fit, dan moet u uw kind onmiddellijk
(laten)ophalen.
• Stel de school altijd op de hoogte van positief geteste
ouders/kinderen/huisgenoten.
We verzoeken u om uw kind in geval van twijfel te laten testen, er zijn speciale
testgelegenheden voor kinderen.
Moet uw kind thuisblijven en is hij/zij niet ziek, dan wordt er werk (en als het nodig is
een laptop) beschikbaar gesteld, via zoomverbinding kan er meegedaan worden.

