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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 15 t/m 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

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

NIEUWSBRIEF 8-10-2021
Geachte ouders/verzorgers,
De weekopening in de centrale hal met de helft van
alle groepen was een echt feestje. Het thema van
de Kinderboekenweek is “worden wat je wilt” en
dat was ook het thema van de weekopening.
Meester Noort wilde vroeger timmerman worden,
vertelde hij ons. En dat deed hem denken aan het
verhaal van de toren van Babel waar de mensen
een hoge toren bouwden tot aan de hemel. Om
aan God gelijk te zijn. Maar dat vond God niet goed
en gaf hen ieder een eigen taal.
NB: vrijdagmiddag touwt meeste Aad van
Meerkerk en daar willen we als collega’s graag
naartoe. Daarom is de school vrijdag om 12 uur uit.

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.
Nelleke Kerkhoven
06 12666780

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

Op de koffie/Turkse thee
In de hal staat de Wereldtafel. Hier hadden we vandaag “Op
de koffie bij de directie”. Samen met de Deelraad hebben
we nagedacht over het thema “ouders betrekken bij de
school”.
Een belangrijke aanbeveling van ouders is om vaker “op de
koffie..” te organiseren dus de volgende keer is al op 5
november. U kunt het op de kalender schrijven. We drinken
dan Turkse thee. Het thema is VOOLREZEN en er zijn
boeken te leen.

