
 

i                                    nieuwsbrief  13:  5 maart 2020  

 
 

Lunchlokaal zoekt invallers voor de overblijf.  

 

De overblijf is op zoek naar nieuwe (inval)overblijfkrachten. Tijdens de overblijf begeleid 

je samen met een collega de kinderen bij het eten en het buitenspelen. Je eigen kinderen 

kunnen kosteloos overblijven. 

We zijn op zoek naar invallers voor alle groepen. Als je niet een vaste dag kunt invallen 

maar wel regelmatig  kunt invallen dan kun je je ook aanmelden.  

 

Voor iedere gedraaide overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van 

€ 12,50. 

 

Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong 

anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 

 

 

 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

 

Belangrijke data 

09 mrt                            ophalen oud papier ploeg 3 

12 maart           leerlingenraad 

18 maart          Dordt sport hockey  

25 mrt           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 
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10 aug                            ophalen oud papier ploeg 4 
 

 

 

Het vakantieschema van schooljaar 2019-2020 

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 

 

 


