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De zon komt op en geeft ons licht, 

Zo brengt de hemel een bericht. 

Want na het donker van de nacht 

Komt altijd weer een nieuwe dag. 

 

Sta op en kijk je ogen uit, 

Voel zachte warmte op je huid. 

God ziet waar jij je best voor doet 

En wat verkeerd gaat, maakt Hij weer goed. 

 

O God, wilt U ons helpen om  

Te stralen als de ochtendzon. 

Dan schijnt het deze wereld in, 

Het morgenlicht aan het begin. 
 

 

 

Coronavirus: thuisonderwijs 

Maandag 6 april 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 als 

dit voor de groep van uw kind van toepassing is. Voor de week daarna is dat dinsdag 14 

april van 17.00 – 18.00 uur. 

Vanaf volgende week zullen we middels Teams ook meer digitaal werken. Er zal op twee 

momenten in de week contact tussen leerkrachten en kinderen zijn. Voor het downloaden 

van Teams krijgt u van de leerkracht een handleiding gemaild. Daarnaast krijgt u uiterlijk 

maandag ook verdere informatie per groep, o.a. over nieuwe lesstof en de 

contactmomenten. In principe is de leerkracht vanaf volgende week dagelijks van 9.00 – 

11.00 uur bereikbaar via Teams. 

 

Juf Ingeborg 

Volgende week is de laatste week van juf Ingeborg voordat zij met zwangerschapsverlof 

gaat. We wensen haar een goede tijd! Juf Madelon komt op maandag, dinsdag en 

donderdag voor de groep en juf Cora op woensdag en vrijdag. 

 

 

 

 

 

 



 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

 

Belangrijke data 

14 apr (dinsdag!)             ophalen oud papier ploeg 4 

20 apr                             Dag tegen het pesten `Wees een held` 

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 

 

 


