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Controle hoofdluis 

In verband met de coronamaatregelen zullen er tot de zomervakantie geen 

hoofdluiscontroles plaatsvinden. Mocht uw kind hoofdluis hebben dan willen we graag op 

de hoogte gebracht worden, zodat we de ouders uit de betreffende groep kunnen vragen 

om dit extra bij hun eigen kind te controleren. 

 

Theoretisch verkeersexamen 

Maandag 15 juni a.s. hebben alle groep 7-leerlingen het theoretisch verkeersexamen. 

Succes allemaal! 

 

Groepsindeling 2020-2021 

Maandag 22 juni a.s. ontvangt u van ons de groepsindeling voor het volgende 

cursusjaar. 

 

Groepen 1/2 

Vanuit de kleutergeleding hebben wij enkele vragen. Er is een kleuterfiets kapot. Deze 

moet gelast worden. Is er iemand onder u die dit kan doen?  

Verder zijn de blokken uit de bouwhoek toe om eens met een schuurmachine behandeld 

te worden. In deze corona tijd willen we dit buiten doen op een speciaal daarvoor in te 

richten ruimte op het schoolplein. Heeft iemand hiervoor gelegenheid en apparatuur om 

dit te doen. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter. 

De kleuterschoonmaak zal dit jaar ook anders moeten gaan. We willen materiaal dat mee 

naar huis kan aan u meegeven om eens goed schoon te maken ( week 28 vanaf 6 juli).   

Hierover krijgt u tegen die tijd nog een mail.  

 

 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

 

Belangrijke data 

12 juni                            continurooster tot 14.00 uur (groep 5 t/m 8) 

15 juni                            theoretisch verkeersexamen groep 7 

15 jun                             ophalen oud papier ploeg 2 

13 jul                              ophalen oud papier ploeg 3 

14 juli                             musical groep 8 

15 juli                             laatste schooldag groep 8 

10 aug                            ophalen oud papier ploeg 4 

 

 

 

 



 

Het vakantieschema van schooljaar 2019-2020 

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 

 

 


