
 

 

                                nieuwsbrief 10: 20 januari 2022 

 

Corona 

We zijn blij dat de kinderen vorige week maandag weer naar school mochten komen. 

Gevolg van alle besmettingen is wel dat het risico groot is dat er een klas in quarantaine 

moet of dat er een leerkracht is die in quarantaine moet en we daar geen vervanging 

voor hebben. Wij hopen u van dit alles steeds tijdig te kunnen berichten. 

 

Open week nieuwe kleuters: 14 t/m 18 februari 

Tijdens deze week worden er, i.v.m. corona alleen op afspraak, rondleidingen voor 

ouders van toekomstige kleuters gegeven. Zie bijgevoegde brief. 

 

Oudergesprekken 22 en 24 februari 
Op deze dagen zijn er gesprekken met de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 7. 

Deze gesprekken zullen (zonder kinderen) vooralsnog online gevoerd worden. 
Op deze dagen zijn er adviesgesprekken voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 

8. Deze gesprekken worden op school gevoerd, want hier zijn de kinderen bij aanwezig. 
Voor alle gesprekken krijgt u binnenkort een uitnodiging om in te tekenen. 
 
De bibliotheek op school 

De boekencollectie van de bibliotheek op school wordt elk jaar uitgebreid met nieuwe 

kinderenboeken. De kinderen mogen zelf hun boekenwensenlijstje inleveren, zodat het 

aanbod passend is bij de leesbehoeften van de kinderen. Ook dit jaar hebben we weer 

veel mooie boeken mogen toevoegen aan de al uitgebreide collectie die we hebben. 

 

 
 

 

Nationale voorleesdagen 

Van 26 januari tot 5 februari zijn de Nationale 

voorleesdagen en zullen we op school ook extra 

aandacht besteden aan het voorlezen in de 

klas. Voorlezen is voor de ontwikkeling van 

kinderen belangrijk, het draagt bij aan het 

ontwikkelen van het taalgevoel, woordenschat 

en tekstbegrip. Daarnaast leren kinderen dat 

lezen leuk is, zodat ze zelf ook zin hebben om 

te willen lezen. 

 
Voorleestijden 

De Bibliotheek AanZet heeft een speciale 

voorleescampagne (livestream) ontwikkeld. 

Twee bekende Nederlanders gaan voorlezen voor de groepen ½, 3en 4. Niemand minder 

dan Juf Roos en Boswachter Tim verzorgen deze bijzondere voorleescampagne. 

Juf Roos zal donderdag 3 februari om 13.15 live voorlezen voor groep 1 en 2. 



 

 

Boswachter Tim zal donderdag 3 februari om 11.00 uur voorlezen aan groep 3 en 4. 

Lid worden van de bibliotheek AanZet.  

Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek: 

https://www.debibliotheekaanzet.nl/ . Met dit lidmaatschap kunnen kinderen niet alleen 

boeken lenen, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van de digitale collectie voor 

kinderen. Enkele voorbeelden van de digitale collectie zijn: 

Bereslim en de voorleeshoek (Prentenboeken en boeken worden voorgelezen),  

Yoleo (kinderen kunnen hier karaoke lezen; de tekst wordt getoond en voorgelezen). Een 

mooi middel wanneer het lezen niet vanzelf gaat. 

 

 
Schooltenue ruilen of aanschaffen 
Fijn, er gaan weer schoolsporten aan komen! Heeft uw zoon/dochter een schooltenue van 

de Beatrixschool nodig voor deelname aan schoolsporten en/of de avondvierdaagse? Of is 

het tenue te klein geworden? Op woensdag 2 februari en vrijdag 4 februari zijn we van 

8.15 - 8.45 uur beneden op het leerplein van de school aanwezig. U heeft dan de 

mogelijkheid het tenue te ruilen/ aan te schaffen (tegen 25 euro borg). 

Oproep: Heeft u nog een tenue in de maat 3XS of XXS thuis liggen en heeft u die niet 

meer nodig? Graag ontvangen we deze retour zodat we die weer kunnen gebruiken voor 

de groepen 3 en 4. 

Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via: ouderraadbeatrix@hotmail.com 
 
Vrijwilligster peuterspeelzaal Dikkie Dik gevraagd 

Voor de maandag- en donderdagochtend zijn we nog op zoek naar een vrijwilligster. Bent 

u of kent u iemand die dat leuk lijkt, laat het ons horen. Er staat een prima 

vrijwilligersvergoeding tegenover. 

 
Lunchlokaal 

Als uw kind afwezig is bij LunchLokaal (door ziekte, quarantaine of andere reden)  

dan kunt u tot de dag zelf uiterlijk 9.00 uw kind afmelden via het ouderportaal van 

LunchLokaal. Ook als de klas van uw kind in quarantaine geplaatst is, wil ik u vragen om 

uw kind af te melden. Als u uw kind niet afmeldt dan betaalt u voor die dag. 

Als uw kind aanwezig is bij de overblijf maar u hebt uw kind niet aangemeld dan betaalt 

u dubbel tarief.  

Kunt u een mail sturen aan administratie@lunchlokaal.nl als u niet in kunt loggen in het 

nieuwe systeem? Uw kunt ook zelf met uw debiteurnummer als gebruikersnaam en 

emailadres een nieuw wachtwoord aanvragen.  

Op dagen dat de school en overblijf enkel open is voor de noodopvang zullen alle 

kinderen verwijderd worden van de lijst. Kinderen die naar de noodopvang komen 

moeten vervolgens weer aangemeld worden. Ook hier geldt dat als u uw kind niet 

aanmeldt, u dubbel tarief moet betalen.  

 

Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan a.u.b. het volgende mailadres 

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

 

Belangrijke data 

14 feb           Studiedag (alle groepen vrij) 

21 feb           Rapporten mee 

22 feb           Oudergesprekken gr 1 t/m 7 (zonder kinderen) 

                    VO-gesprekken groep 8 (met kinderen) 

24 feb           Oudergesprekken groep 1 t/m 7 (zonder kinderen) 

                    VO-gesprekken groep 8 (met kinderen) 
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25 feb           12.00 uur alle groepen voorjaarsvakantie 

 

 

VRIJWILLIGERS OUD PAPIER GEZOCHT! 

Al meer dan 25 jaar zijn er namens onze school tal van vrijwilligers actief met het 

ophalen van oud papier in de wijk Sterrenburg 3. De kanjers van ons huidige 

vrijwilligersteam bestaat momenteel uit 16 enthousiaste vaders en moeders.  

Met 4 vrijwilligers per roulerend team en 2 vrachtwagens van HVC zorgen we elke 2e 

maandag van de maand voor het legen van zo’n 1000 blauwe bakken.  

De volledige opbrengst, goed voor gemiddeld zo'n € 4000,00 per jaar, wordt jaarlijks 

rechtstreeks aan onze school uitgekeerd. Zo is de opbrengst de laatste jaren bijvoorbeeld 

gebruikt voor de investering in nieuw lesmateriaal, nieuwe speeltoestellen en is er een 

degelijke tafeltennis en tafelvoetbal aangeschaft. In goed overleg doen we gemiddeld 4 

keer per jaar en dus telkens op de 2e maandag van de maand van 18:40u - ca. 21:00u 

een beroep op onze vrijwilligers. In de praktijk betekent dit dat je 1x per kwartaal met 

jouw team wordt ingepland. We vinden flexibiliteit erg van belang want het is en blijft 

vrijwilligerswerk. Doordat we met een grote ploeg zijn is het daarom altijd wel mogelijk 

om, mocht dit onverhoopt eens een keer nodig zijn, onderling te wisselen.  

We zijn opzoek naar nieuwe vrijwilligers dus lijkt het je leuk om een paar keer per jaar je 

steentje bij te dragen en onze school op deze manier te vertegenwoordigen, bel of stuur 

onze coördinator Sven Reijerkerk dan zeker even een bericht op nummer 

06 - 11 222 956 of mail via svenreijerkerk@gmail.com  

 

Vakantierooster 2021-2022 

Voorjaarsvakantie za. 26 februari 2022 t/m zo. 6 maart 2022 

Paasvakantie vr. 15 april 2022 t/m ma. 18 april 2022 

Meivakantie za. 23 april 2022 t/m zo. 8 mei 2022 

Hemelvaart do.26 mei t/m zo. 29 mei 

Pinksteren za. 4 juni 2022 t/m ma. 6 juni 2022 

Zomervakantie za. 9 juli 2022 t/m zo. 21 augustus 2022 

    

                                                                            

 Vakantierooster schooljaar 2022-2023  Herfstvakantie  22 oktober t/m 30 oktober 2022  

Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023  

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023  

Pasen  7 april t/m 10 april 2023  

Meivakantie   22 april t/m 7 mei 2023  

Hemelvaart  18 mei t/m 21 mei 2023  

Pinksteren  27 mei t/m 29 mei 2023  

Zomervakantie  8 juli t/m 20 augustus 2023  
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