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Coronavirus: thuisonderwijs 

Maandag 20 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. Er ligt voor alle kinderen in ieder geval 

iets klaar in het kader van de anti pestdag. 

 

God ziet GOUD in jou 

Dit leek ons een mooie boodschap om de kinderen met kerst mee te geven. Zeker gezien 

het thema 'Goud' van ons jubileumjaar. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en 

heeft het jaar 2020 een hele andere wending gekregen. 

Tijd voor een toelichting op bovenstaande boodschap: 

"Aan de werktafel van een goudsmid hangen leren stofzakken. Tijdens het 

bewerkingsproces van goud of zilver mag er niets van dit kostbare materiaal verloren 

gaan. Deze zakken vangen daarom alle flintertjes goud op. Zorgvuldig worden die 's 

avonds geleegd en uitgeklopt en wordt het restmateriaal weer hergebruikt... 

Omgesmolten tot iets nieuws, zodat er niets verloren gaat. 

Zo kijkt God ook naar ons leven. Hij bewaakt ons nauwkeurig en draagt er zorg voor dat 

er tijdens het proces van ons leven niets van waarde verloren gaat. Hij zoekt op wat 

kwijtgeraakt is en kan zelfs in het kleinste goudstofje van ons leven waarde vinden. God 

ziet goud in jou." (Bron: www.sestra.nl/god-ziet-goud-in-jou/) 

Weet dat je ook in deze moeilijke tijd je leven in Gods hand mag leggen. Hij is als een 

betrouwbare goudsmid, die niets verloren wil laten gaan van wat echt van waarde is." 

Groeten van de gebedsgroep 

gebedsgroepbeatrix@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

Anti Pestdag 2020 

Op dinsdag 21 april geven wij als school aandacht aan de Anti Pestdag. 

mailto:gebedsgroepbeatrix@gmail.com


 

Het thema is dit jaar: Wees een held! 

 

Een (super)held zijn is meer dan stoer en dapper zijn. Een superheld ben je als 

je elkaar helpt, elkaar vertrouwt en accepteert. Met elkaar zorg je voor een goede 

sfeer.  

Dit is het uitgangspunt van deze dag: Wees een held met elkaar! 

 

Als iedereen meedoet dan kan met de kracht van een groep pesten voorkomen worden. 

Iedereen kan een held zijn. 

 Je kunt een kijk- en luisterheld zijn. 

Je hoort of ziet iets waarvan je denkt dat is niet leuk voor diegene. 

 Je kunt een meld-held zijn. 

Je neemt de juf/ meester of iemand anders in vertrouwen. 

 Je kunt een help-held zijn 

Als je samenwerkt met anderen om het leuk te maken voor iemand. 

 Je kunt een doorgeef-held zijn. 

Als je anderen stimuleert om met jou mee te doen en pesten te stoppen. 

 

Maandag 20 april ligt er voor elke leerling een springtouw klaar, met daarop de tekst: 

Wees een Held, Stop Pesten! 

We dagen alle kinderen uit om een Held te zijn, door te oefenen om zo goed mogelijk 

touwtje te leren springen en door te zetten, ook als het niet in 1 keer lukt en om jezelf 

uit te dagen als het heel makkelijk gaat. Hiervoor zetten we 11 uitdagingen rondom 

touwtje springen op een rij. 

(red. De springtouwen bleken aan de kleine kant te zijn, dus de kinderen van groep 6 

t/m 8 krijgen een frisbee. Zoek ook daarin een mooie challenge!). 

In alle groepen wordt op de dinsdag een activiteit ingeroosterd rondom het thema.  

 

 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

Belangrijke data 

20 apr                             Dag tegen het pesten `Wees een held` 

11 mei                            ophalen oud papier ploeg 1 

13 mei           Dordt sport korfbal 

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 

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 

 

 


