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Muurschildering 

 

 

Beste ouders van groep 1 t/m 5, 

 

In opdracht van Stichting Gravenhorst organiseer 

ik een muurschildering op de Gravenhorst door 

kunstenaar Inge Modderkolk. Dit is een 

seniorenflat aan de Dubbelsteynlaan West. Er 

komt een zwart-wit foto van vroeger van 

Dubbelsteynlaan West en twee kinderen in kleur 

op de voorgrond.  We zouden graag twee kinderen 

van de Beatrixschool op de muurschildering 

verwerken. Een meisje van ongeveer 6 tot 8 jaar 

en een jongetje van 3 tot 5 jaar. Het zou helemaal 

leuk zijn als er een opa/oma/andere familie van de 

gekozen kinderen in de Gravenhorst woont. Wie o 

wie? Laat het projectleider Lotti Hesper graag 

uiterlijk 24 februari weten op post@lottihesper.nl.  

Een professioneel fotograaf zal zo'n acht kinderen fotograferen, daarna kiest de 

kunstenaar de twee definitieve kinderen. Uitvoering van de muurschildering staat 

gepland rond april. We zijn benieuwd. Alvast dank en hartelijke groet, 

Lotti Hesper 

projectleider muurschildering 

namens Stichting Gravenhorst 

 

Dordt sport Volleybal 

Er zijn enkele teams op  de afgelopen woensdagen actief geweest op het 

volleybaltoernooi. De kinderen hebben leuk gespeeld. Dit jaar zijn er geen teams door 

naar de volgende ronde. Spelers, begeleiders, en supporters bedankt! 

 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

 

Belangrijke data 

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

09 mrt                            ophalen oud papier ploeg 3 

12 maart           leerlingenraad 

18 maart          Dordt sport hockey 

25 maart           studiemiddag. 

1 en 8 april                   Dordt sport voetbal 

09 apr                             Paasviering/ Paaslunch / Continurooster gr. 1 t/m 8 (14.00 u) 



 

14 apr (dinsdag!)             ophalen oud papier ploeg 4 

15 apr                             Cito groep 8 

16 apr                             Cito groep 8 

17 apr                             Koningsspelen (alle groepen om 12.00 uur uit) 

20 apr                             Dag tegen het pesten `Wees een held` 

24 apr                             Groep 5 t/m 8 continurooster (tot 14.00 uur) 

11 mei                            ophalen oud papier ploeg 1 

13 mei           Dordt sport korfbal 

18, 19, 20 mei                 Kamp groep 8 

28 mei           praktisch verkeersexamen groep 8 

29 mei                            Groep 5 t/m 8 continurooster 

2 tm5 juni          avond-4-daagse 

15 jun                             ophalen oud papier ploeg 2 

18 jun           schoolreis 1 t/m 8 

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 

 

 


