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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Vakantie
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

NIEUWSBRIEF 10-12-2021
Geachte ouders/verzorgers,
We staken de tweede kaars aan maandag voor de tweede advent
en luisterden en keken naar het verhaal van Maria die op reis
ging naar haar nicht Elisabeth.

Studiedagen (alle leerlingen vrij)
3 en 4 februari 2022
7 en 8 juli 2022
V

Activiteiten voor ouders:
Ontmoetingsochtend
Elke vrijdag is er 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 iets anders,
dan kunt u bellen of mailen met Nelleke
Kerkhoven.
Nederlandse les voor ouders
Op maandagochtend en
donderdagochtend van 8.45 uur tot
11.45 uur is er Nederlandse les voor
ouders. Wilt u meedoen dan kunt u
contact opnemen met Nelleke
Kerkhoven.
Nelleke Kerkhoven
06 12666780
n.kerkhoven@beatrixschool.info

Schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werker is
bereikbaar op nummer:
0643842954

Langzaam wordt het kerst. Er wordt geoefend voor de
kerstvieringen. In de klassen staan de kerstbomen. We zijn
dankbaar dat we in deze tijd toch veel samen kunnen doen. Voor
u als ouders zorgen we dat u de vieringen via een livestream kunt
meemaken.
Corona
Vandaag en maandag worden de zelftests voor de leerlingen van
groep 6,6 en 8 uitgedeeld. Deze leerlingen hebben ook allemaal
een mondkapje op in de gangen.
Er zijn twee leerkrachten positief getest en ook wat leerlingen.
We blijven dus heel voorzichtig. Wilt u ons helpen? Bij
verkoudheid thuishouden en testen. Wanneer school aangeeft
dat het kind gehaald moet worden, kom dan zo snel mogelijk.
Meld positief geteste kinderen altijd bij de directie.
Tot nu toe lukt het ons om iedere dag de groepen op school les te
geven. Dank zij veel flexibiliteit en inzet van de leerkrachten!
Groep 8
In deze weken krijgen de leerlingen van de groepen 8 hun advies
voor het voortgezet onderwijs.

