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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Vakantie
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
Geachte ouders/verzorgers,
Deze week was er geen weekopening i.v.m. de
studiedag op maandag. En vanaf maandag a.s. gaan
we voorzichtig weer beginnen met de
weekopening in de centrale hal. Wel nog maar met
de helft van de groepen en zonder de ouders.
Hopelijk kan het snel weer zoals vanouds.
Op de koffie

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

Op vrijdag bent u weer van harte welkom bij “Op de koffie
bij de directie”. Al een paar jaar hebben we om de 1 ½
maand een bijeenkomst waarin we uitwisselen wat er van
belang is voor de school. De MR ondersteunt deze
bijeenkomsten van harte en wil hieraan ook graag een
steentje bij dragen. De oudergeleding zal aanwezig zijn.
Wanneer: 8 oktober
Hoe laat: Half 9
Waar: In de hal.

Kinderboekenweek

Nelleke Kerkhoven
06 12666780

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

Deze week starten we met de Kinderboekenweek.
Allerlei activiteiten in het thema Worden wat je wil
zullen gedaan worden maar vooral wordt de nadruk
gelegd op het allerbelangrijkste: LEZEN!!!!! Uiteraard
gebruiken we ook materialen van de Christelijke
kinderboekenmaand.

