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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Vakantie
Zomervakantie

17-07 t/m 27-08-21

Studiedagen: (alle leerlingen vrij)
16 juli
V

Activiteiten voor ouders:

NIEUWSBRIEF 9-7-2021
Geachte ouders/verzorgers,
De weekopening van deze week ging over
vriendschap. Op onderstaande link vindt u het filmpje.
Veel kijk- en zingplezier!!

Vrijdag ontmoetingsochtend op het
plein.

De koffie/thee staat weer klaar op het
schoolplein vanaf 8.25 uur.

Wilt u komend schooljaar
Nederlandse taalles? Dan kunt
u zich inschrijven bij juf
Kerkhoven. Ook als u al
meedeed!!
Nelleke Kerkhoven
06 12666780

n.kerkhoven@beatrixschool.info
Onze schoolmaatschappelijk werker is
bereikbaar op nummer:
06-43842954

https://youtu.be/kwQyejN5yAg
Groep 8
Op maandagavond 12 juli nemen we officieel
afscheid van de leerlingen van groep 8, waaronder
ook een taalklasleerling. Hierbij zal een bestuurslid
aanwezig zijn. Op dinsdag middag/avond sluiten ze
met het team van de Beatrixschool hun basisschooltijd
af met een barbecue.
We wensen Akeem, Redouane, Giovanni, Mert, Omer,
Sare, Zeynep, Mohamed, Anita, Shano, Enes, Ioannis,
Amin, Benjamin, Maria, Chris, Milad, Vera, Sare,
Roselyn, Arif, Jedidjah, Indira, Aya, Pinar, Mu’min,
Tufan, Armana, Abu, Jessie, Anna, Micah, Piotr, Marit,
Muhammed, Aliana, Hajar en Azimnur heel veel geluk
en Gods zegen bij hun verdere schoolloopbaan!!

Space Buzz
De groepen 7 hadden dinsdag een fantastisch uitstapje naar de ruimte. In deze
space shuttle leerden zij over de aarde, de ruimte en technologie.

Zomerschool en Vakantie Bijbelweek
Er zijn nog een paar plekjes open in deze 1e vakantieweek, u kunt nog aanmelden.

Wij hebben binnen de peuterschool plek voor kinderen vanaf 2 ½ tot 4 jaar. De
kinderen mogen 2 of 4 dagdelen bij ons spelen. Heeft u interesse in een peuterplek,
mail naar wvooijs@beatrixschool.info
15 juli is de laatste schooldag, we verwachten alle leerlingen weer op school op
30 augustus!
Fijne vakantie!

Beste ouders/ verzorgers,
De zomervakantie staat voor de deur. Wellicht heeft u zelf ook vrij en heeft u plannen met het gezin.
Het kan ook zijn dat u (deels) doorwerkt en nog zoekende bent naar activiteiten voor uw kinderen.
Om u een beetje op weg te helpen heb ik wat tips voor u op een rijtje gezet. Vanuit het wijkcentrum
worden er in de zomer gratis activiteiten aangeboden. Ook vanuit streetsports is dit het geval. Via
onderstaande links kunt u de activiteiten inzien. Tevens nog een leuke site voor tips in en rondom
Den Haag. Ik wens u allen een hele fijne vakantie!
https://www.zomerprogramma070.denhaag.nl
https://www.demussen.nl (wijkcentrum)
https://www.swsdh.nl/wp-content/uploads/2021/03/Streetsport-Rooster-Escamp.pdf (streetsports)
https://www.kidsproof.nl (tips voor uitjes)
https://www.ooievaarspas.nl ( hier zijn ook alle gratis sportverenigingen te zien )
Met vriendelijke groet,
Kim van Hagen (schoolmaatschappelijk werk)

Schoolstraat
Wij zoeken voor volgend schooljaar nieuwe vrijwilligers voor de schoolstraat. Vanaf
8:15 uur tot 8:40 uur en ’s middags van 14:50 uur tot 15:15 uur.
Hiermee houden we de straat veilig voor de kinderen.
Meldt u zich bij juf Nelleke Kerkhoven.

