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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. 

 

Burgerschap 

Al jaren zijn wij als Beatrixschool nauw verbonden met het Parkhuis in Dubbeldam. De 

groepen 5 t/m 8 maken ieder jaar paasmandjes die ze daarna persoonlijk gaan brengen 

bij de bewoners. Ook zijn er groepen naar de beleeftuin geweest om met de ouderen 

buiten te zijn. 

Vanaf dit schooljaar zullen alle groepen 5 t/m 8 een keer op vrijdagmiddag een uur met 

de bewoners van het Parkhof aan de Koningstraat spelletjes spelen, voorlezen en dansen 

op muziek. Groep 8a zal vrijdag 7 februari als eerste naar het Parkhof gaan.  

 

Handbalclinic 

Na de sportieve successen van het Nederlands handbal damesteam is het een mooi 

moment om meer kinderen te laten proeven aan de handbalsport. 

Handbalvereniging M.O.K. komt dan ook tijdens de gymlessen op 5, 6 en 9 maart een 

clinic geven aan de groepen 3 t/m 8. De kinderen krijgen na afloop een een folder van de 

club mee, zodat ze een paar proeflessen gratis mee kunnen doen. 

  

Reunie 

Afgelopen vrijdag was er een reunie voor oud-leerlingen en oud-collega`s. We hebben 

ons best gedaan om dmv diverse media mensen te bereiken. Het was gezellig druk en 

aanwezigen hebben weer klasgenoten  en juffen en meesters ontmoet. Een avond om 

met plezier op terug te kijken.  

 

Juffenfeest groepen 1/2 

Morgen 7 februari is het juffenfeest. Het thema is `Mag ik meedoen?` een prentenboek 

waarin allerlei dieren samen gaan werken. Kinderen mogen uiteraard verkleed komen. 

We hebben er zin in. 

 

Inschrijven oudergesprekken 

Als het goed is heeft u een mail ontvangen waarin u wordt uitgenodigd om het tijdstip 

voor het gesprek uit te kiezen.  Mocht u deze niet hebben gehad, wilt u dit dan aangeven 

bij de leerkracht, Dan kan hij/zij nog een gelegenheid blokkeren. 

 

 

 

 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 



 

 

 

Belangrijke data 

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 

 

 


