V

VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Vakantie
Zomervakantie

17-07 t/m 27-08-21

Studiedagen: (alle leerlingen vrij)
16 juli
V

Activiteiten voor ouders:

NIEUWSBRIEF 2-7-2021
Geachte ouders/verzorgers,
Hier kunt u de weekopening van deze week
bekijken. https://youtu.be/6bVvZPnyJZQ

Vrijdag ontmoetingsochtend op het
plein.

De koffie/thee staat weer klaar op het
schoolplein vanaf 8.25 uur.
Vanaf nu start de inschrijving voor de
taallessen. U kunt bellen, mailen.
Heeft u als ouder vragen over:
Wereldkast, 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:
06-43842954

We zien juf Krijtenburg en Kim nog even in actie. We
hopen dat juf Krijtenburg en Kim nog eens langskomen
nadat de juf met pensioen is gegaan.
Personeel:
Juf Dieke Heijboer is bevallen van een zoon op
maandag 28 juni. Hij is een paar weken te vroeg
geboren, het gaat gelukkig allemaal goed. Het kindje
heet Simon. We wensen de juf, haar man en dochters
heel veel geluk en bidden om Gods zegen voor het
nieuwe leven.

Juf Renée Krijtenburg neemt na 23 dienstjaren
afscheid van de Beatrixschool. We wensen haar en
haar man Mart heel fijne jaren samen toe.
Ook juf Wilke Werner zal na de zomervakantie niet terugkeren op de Beatrixschool, zij
gaat werken in het Speciaal Onderwijs. Heel veel geluk toegewenst!
Juf Ellen Kleinlugtebeld (IB) na de zomervakantie gaan werken als directeur op een
school in Ouderkerk aan de IJssel. Ook heel veel succes en plezier gewenst!!
Gelukkig zijn we er in geslaagd de bezetting voor volgend schooljaar weer rond te
krijgen, hier volgt alvast de indeling. Donderdag gaan de kinderen even wennen in
hun nieuwe klas.
De precieze indeling van kleutergroepen en groep 3 en 4 krijgt u van de leerkracht.

Peutergroepen
Groep Dribbel
Groep Kikker
Groep Nijntje

juf Wiedy van der Pol, juf Marinda Laban, juf Erica Langelaar
juf Marinda Laban, juf Eline Quist, juf Judith Noorlander
juf Marinda Laban, juf Judith Noorlander, juf Eline Quist

Basisschool
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 1-2

juf Shivanya Pherai
juf Marielle Remmelzwaal en juf Merie Boer
juf Marie Fleur Verzijl (verlof juf Dieke Heijboer) juf Monique Zandvliet

Groep 3
Groep 3
Groep 4A
Groep 4B
Taalklas 3-4
Taalklas 5-8
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8B

juf Bernice Meeuwisse
juf Carina de Vries en juf Janneke van der Plas
juf Annelize Solleveld, juf Danielle Voogt
juf Kastina van Dingen, meester Frank Cammeraat
juf Corrie Roest, juf Dorine Krijtenburg, juf Jedidjah v.d. Bijllaardt
juf Alberdine Anneveld meester Erwin Noort, meester Ibrahim Eroglu
juf Geja Riemens, meester Aad van Meerkerk
juf Willemien Corbijn, meester Aad van Meerkerk
juf Stefanie Krijtenburg
juf Judith van Houte, meester Aad van Meerkerk
juf Anne Molenaar en meester Aad van Meerkerk
meester Rinus van Kuil en meester Marinus de Jong
meester Rick Krijtenburg en juf Emmy van der Pol
Juf Nella Maas en juf Martine de Vries

Activiteiten
Er staan nog wat activiteiten op het programma in deze laatste weken. Op 6 juli is er
voor de groepen 7 de Space Buzz. Op deze dag gaan de groepen 8 naar Walibi als
afsluiting van hun schoolperiode. Taalklas 5-8 gaat op 9 juli naar Madurodam. Op 12
juli is het officiële afscheid van de groepen 8. Er zijn ook nog wat uitjes geepland
naar strand en Zuiderpark.
Zomerschool
Ook dit jaar organiseren we weer een Zomerschool, dit keer echt in de school. Een
mooie gelegenheid om op een leuke manier de achterstanden in te lopen. Kinderen
kunnen via de leerkrachten aangemeld worden. De zomerschool is in de eerste 2
weken van de zomervakantie. De brieven zijn meegegeven.
Taallessen voor ouders
De taallessen voor ouders zijn weer gestart. Wilt u ook meedoen? Meld u aan bij juf
Kerkhoven.

