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Reünie 

Vrijdag 31 januari 2020 is het zover. Het volgende jubileummoment is daar, de 

reünie.  Inmiddels stromen de brieven van oud-leerlingen en leerkrachten binnen. De 

inschrijving is gesloten en wij zijn nog druk doende met de afwikkeling van inschrijvingen. 

We kijken er naar uit. 
 

Oudergesprekken (gr. 1 t/m 7) en VO-gesprekken (gr. 8) februari 

In februari (13 en 18 febr.) staan de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 en de VO-

gesprekken voor groep 8 weer gepland. U krijgt hierover woensdag 29 januari a.s. een 

mail. 

 

Studiedag 10 februari a.s. 

Maandag 10 februari a.s. zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het personeel. 

Er zal die dag o.a. aandacht besteed worden aan het digitale schoolrapport en 

methodisch werken met culturele vorming. 

 

Hulp gevraagd voor het verkeersexamen 

Op donderdag 28 mei heeft groep 8 het verkeersexamen. Dit is van 8.30 tot ongeveer 

11.00 uur. We zijn op zoek naar ouders die een post op de route kunnen bemannen. Wie 

kan ons helpen? Meer info en opgeven kan via ouderraadbeatrix@hotmail.com 

Alvast bedankt! Marjolein en Inge 

Wat doet de Ouderraad?  

U heeft zich vast weleens afgevraagd wat de Ouderraad (OR) nu eigenlijk allemaal doet 

op school. Graag stellen wij ons aan u voor en vertellen we welke activiteiten we 

organiseren.   

De OR bestaat uit 12 enthousiaste ouders van kinderen op de Beatrixschool en samen 

organiseren we de volgende activiteiten voor de kinderen (soms samen met de 

leerkrachten): Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Schoolreisjes groepen 3, 4, 5 en 6, 7, 8, 

diverse Schoolsporten (zo’n 10 per jaar), schooltenues, Paaslunch, Avondvierdaagse, 

Fietskeuring en fietsexamen voor groep 8 en natuurlijk het Eindfeest (dit jaar was het 

een start- en extra feestelijk feest vanwege het 50-jarige jubileum van de Beatrixschool). 

Per activiteit is er een commissie, die uit 2-5 ouders bestaat. Gemiddeld zit elke ouder in 

2 à 3 commissies. We vergaderen 5 x per jaar.  

Op dit moment zijn de ouders uit de OR: Inge Verhoef (voorzitter), Kim Bomius 

(penningmeester), Ilze Vos (notulist), Lianne Faber, Jennifer Velsink, Wendy de Rijk, 

Annelies Theesing, Antoinette Lohuis, Barry Kommeren, Patricia de Winter, Daniëlle Blok 

en Marjolein van de Graaf.   

Mocht u vragen/opmerkingen/suggesties hebben of graag ook een bijdrage leveren aan 

de Ouderraad (aan het eind van het jaar stopt een aantal leden), dan horen we het 

graag. We zijn regelmatig op het schoolplein te vinden en we zijn ook bereikbaar op 



 

ouderraadbeatrix@hotmail.com.   

In de komende nieuwsbrieven zullen we per commissie kort nader toelichten wat we 

doen.  

 

Geboren 

 

Op 7 januari is Loek geboren. Hij is het 

broertje van Julie uit groep 1/2 A. 

Wij wensen het gezin een zonnige toekomst 

toe met elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale voorleesdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bij ons is er aandacht besteed aan de nationale voorleesdagen. Juf Erna heeft het 

prentenboek van het jaar `Moppereend` aan de kleutergroepen voorgelezen. 

 

 

 

 



 

 

 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

Belangrijke data 

24 jan                             “Open ochtend” (09.00 – 11.00 uur) 

31 jan                             reünie 20.00 uur tot 22.00 uur 

7 feb           juffenfeest groepen 1/2 

10 feb                             ophalen oud papier ploeg 2 

10 feb                             alle groepen vrij i.v.m. studiedag personeel 

12 feb                             rapporten mee 

13 feb                             oudergesprekken gr. 1 t/m 7 + VO-gesprekken gr. 8 

18 feb                             oudergesprekken gr. 1 t/m 7 + VO-gesprekken gr. 8 

21 feb                             12.00 uur voorjaarsvakantie (alle groepen ’s middags vrij) 

09 mrt                            ophalen oud papier ploeg 3 

14 apr (dinsdag!)             ophalen oud papier ploeg 4 

11 mei                            ophalen oud papier ploeg 1 

28 mei           praktisch verkeersexamen groep 8 

15 jun                             ophalen oud papier ploeg 2 

13 jul                              ophalen oud papier ploeg 3 

10 aug                            ophalen oud papier ploeg 4 

 

 

Het vakantieschema van schooljaar 2019-2020 

Voorjaarsvakantie za. 22 februari 2020 t/m zo. 1 maart 2020 

Paasvakantie vr. 10 april 2020 t/m ma. 13 april 2020   

Meivakantie za. 25 april 2020 t/m zo. 10 mei 2020 

Hemelvaartsvakantie do. 21 mei 2020 t/m zo. 24 mei 2020 

Pinkstervakantie za. 30 mei 2020 t/m ma. 1 juni 2020 

Zomervakantie za. 18 juli 2020 t/m zo. 30 augustus 2020 

 
Het vakantieschema van schooljaar 2020-2021 
Herfstvakantie za. 17 oktober 2020 t/m zo. 25 oktober  2020 

Kerstvakantie za. 19 december 2020 t/m zo. 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie za. 20 februari 2021 t/m zo. 28 februari 2021 

Paasvakantie vr. 2 april 2021 t/m ma. 5 april 2021 

Koningsdag di. 27 april 2021 

Meivakantie  za. 1 mei 2021 t/m zo. 16 mei 2021 

Pinksteren za. 22 mei 2021 t/m ma. 24 mei 2021 

Zomervakantie za. 17 juli 2021 t/m zo. 29 augustus 2021 

 



 

 


