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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 17-9-2021

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

https://youtu.be/l8UWQormuUw

V

Activiteiten voor ouders:
Vrijdag ontmoetingsochtend op het

plein. De koffie/thee staat klaar vanaf
8.20 uur. U komt toch ook!!
Heeft u als ouder vragen over:
Wereldkast, Bouw of ……….
dan kunt u me altijd bellen of mailen.
De Nederlandse les voor ouders:
Maandagochtend en donderdagochtend
van 8.45 uur tot 11.45 uur.
We starten a.s. maandag 13 september
om 8.45 uur.
Nelleke Kerkhoven
06 12666780

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

Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij de weekopening van deze week. Het is dit
keer verzorgd door juf Wiedy van der Pol.

Volgende week is er geen nieuwsbrief en geen
weekopening i.v.m. een korte week
Kalender:
•
•
•
•

Maandag: leerlingen vrij
Dinsdag: leerlingen vrijdag
Woensdag sportdag groep 7 en 8 op het strand
Donderdag sportdag groep 3,4,5,6

Nederlandse les voor ouders:
De lessen Nederlands zijn op:
maandag en donderdag van 8.45 uur tot 11.45 uur.
We starten a.s. maandag 13 september in de hal met
kennismaking. En als u zich nog niet heeft in geschreven
bent u ook van harte welkom want dat kan dan ook.
Groet Nelleke Kerkhoven

Wereldkamer
We kunnen voor een klein aantal kinderen creatieve
therapie aanbieden onder schooltijd, denkt u dat het iets is
voor uw kind dan kunt u zich melden bij de
groepsleerkracht. U kunt denken aan: last van de lock
down, uw kind heeft te maken met scheiding, uw kind is
door omstandigheden emotioneel niet stabiel,

Wereldkast en Wereldtafel
In de wereldkast kunt u kleding uitzoeken, of ruilen. Dit mag altijd, zo hoeven we geen kleding
weg te gooien en zijn we duurzaam bezig.
De Wereldtafel staat in de hal en krijgt steeds meer vorm, wilt u helpen om hier voorwerpen
uit verschillende culturen aan toe te voegen dan mag dat natuurlijk.
Gewoon even wachten op uw kind met een tijdschrift kan hopelijk heel snel weer.

Schooltandarts
De schooltandarts is geweest, zij was heel tevreden over het poetsen. Wilt u dat uw kind ook
naar de schooltandarts gaat? U kunt een formulier vragen bij de administratie.
Schoolstraat

Dankzij de inspanningen van Juf Nelleke Kerkhoven en verschillende ouders hebben
wij nog steeds een “Schoolstraat” om het rondom de school veilig te houden. Dat
kwam de wethouder bekijken en zijn er forto’s gemaakt voor de krant.
We kunnen nog steeds hulp gebruiken!!!

