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Herstart  

Het is weer opnieuw zoeken naar de balans. Zowel thuis als hier.  Inmiddels zijn we 

alweer een paar dagen verder in de week van de herstart van de school. We zien om ons 

heen kinderen die het weer heerlijk vinden om hier weer te zijn temidden van de 

klasgenootjes, al komen er wel zeker van de kleinsten vragen waar een ander 

vriendje/vriendinnetje is.  Als leerkracht is het ook weer heel fijn om samen met de 

kinderen aan de slag te zijn.  We zijn net als u heel benieuwd hoe lang we in deze fase 

zullen blijven.  

 

Grasveld 

Een vriendelijk verzoek om niet via de struiken het grasveldje aan de voorkant van ons 

gebouw over te steken. 

 

Coronamaatregelen: geen schoolreis en geen A4daagse 

Conform de opmerking in het protocol ‘opstart scholen basisonderwijs’ dat er voorlopig 

geen schoolreisjes gehouden mogen worden, hebben we besloten ons bezoek aan de 

Efteling een jaar uit te stellen. Jammer, maar het is helaas niet anders en er is die dag 

gewoon school. Ook de A4daagse gaat dit jaar helaas niet door. 

 

 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

Belangrijke data 

15 jun                             ophalen oud papier ploeg 2 

13 jul                              ophalen oud papier ploeg 3 

10 aug                            ophalen oud papier ploeg 4 

 

 

 

Het vakantieschema van schooljaar 2019-2020 

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 

 

 


