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Allereerst: hoe is het met u en uw kind(eren)? Wij hopen  in goede gezondheid....... 
 

Coronavirus 

Zowel voor u als ouders, voor ons als personeel maar vooral ook voor de kinderen is het 

nogal wat dat de school een paar weken dicht zit. We hopen dat u het een en ander heeft 

aan de dingen die we voor de kinderen aangereikt hebben en dat het u de komende 

weken gaat lukken om daar iets mee te doen. Heeft u vragen dan kunt u de leerkracht 

altijd mailen.Laten we hopen dat we weer snel met elkaar op school mogen zijn. We 

wensen u sterkte en vooral alle mogelijke gezondheid!   

 

Maandag 23 maart a.s: ophalen werk voor thuis 

Maandag 23 maart a.s. kunt u van 17.00 – 18.00 uur weer werk voor thuis ophalen en 

het gemaakte werk inleveren. U krijgt hierover van de leerkracht van uw kind nog 

bericht.  

 

Bibliotheek 

Kinderen kunnen als ze lid zijn van de bibliotheek e-boeken lenen. Voor die kinderen die 

nog geen lid zijn kunt u digitaal het lidmaatschap aanvragen.  

 

Cito eindtoets groep 8 

Inmiddels heeft de minister het besluit genomen de centrale eindtoets niet af te laten 

nemen. Dit betekent dat de voorlopige adviezen van de groepsleerkracht hierbij definitief 

gemaakt zijn. 

 

Koffie met een cop 

Elke eerste donderdag van de maand is er inloop met koffie bij onze wijkagenten. U vindt 

hen dan van 14.00 – 15.00 uur in de Plus op het Damplein. 

 

Groepsindeling 2020-2021 

Volgend cursusjaar zullen we starten met 5 kleutergroepen en 2 groepen 3. De huidige 

groepen 3 t/m 7 zullen , los van duobleren, versnellen, verhuizen e.d.in hun huidige 

samenstelling een jaar opgehoogd worden. In juni hopen we u de indelingen bekend te 

maken. 

 

Verkeer 

Mede namens de bewoners wijzen we erop dat de straten rondom onze school zich in een 

30 km zone bevinden. Dit betekent dus langzaam rijden! 

 

 



 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

 

Belangrijke data 

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

14 apr (dinsdag!)             ophalen oud papier ploeg 4 

17 apr                             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 

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 

 

 


