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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Vakantie
Prinsjesdag: 21 september 2021
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7
januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4
maart 2022
Paasweekend 11 tot 18 april 2022
Meivakantie (incl Koningsdag): 25 april
t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus
2022

NIEUWSBRIEF 25-8-2021
Geachte ouders/verzorgers,
Hier in de school wordt alles al klaargezet om alle
leerlingen weer te kunnen ontvangen. We hebben er
weer zin in.
Maandag 30 augustus rollen we de rode loper uit voor
de leerlingen om ze van harte welkom te heten.
Er zijn geen verlofaanvragen toegekend dus we verwachten
alle leerlingen, afwezige leerlingen zonder geldige reden
worden ongeoorloofd afwezig gemeld.

Studiedagen: (alle leerlingen vrij)
21 september 2021
27 september 2021
8 en 9 november 2021
3 en 4 februari 2022
7 en 8 juli 2022
V

Activiteiten voor ouders:
Vrijdag ontmoetingsochtend op het

plein.
Heeft u als ouder vragen over:
Wereldkast, Bouw of ……….
dan kunt u me altijd bellen of mailen.
De Nederlandse les voor ouders gaat
over een week weer van start.
Nelleke Kerkhoven
06 12666780

n.kerkhoven@beatrixschool.info
Onze schoolmaatschappelijk werker is
bereikbaar op nummer:
0643842954

Corona
In de school hanteren we uiteraard nog steeds de richtlijnen
van de overheid. Dit betekent: afstand en hygiëne. Om
deze reden laten we in principe bij het brengen en halen
nog geen groepen ouders toe. Uitzondering:
• Peuters
• Nieuwe kleuters/leerlingen
Uw kind mag niet naar school als het verkouden is en koorts
heeft. En als u op vakantie bent geweest in een risicoland
dan moet uw kind in quarantaine. Dat kunt u melden bij de
administratie.
Overblijf en Schoolstraat
Wij zijn dringend op zoek naar overblijfouders bij de kleuters.
Hier wordt een vergoeding voor gegeven.
Voor de Schoolstraat zoeken we ouders/vrijwilligers om te
helpen om de straat veilig te houden. Meldt u zich bij
Nelleke Kerkhoven.

