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Lunchlokaal zoekt overblijfkrachten! 

De overblijf van de Beatrix is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Zou je één of twee 

vaste dagen per week samen met een collega kinderen willen begeleiden  bij het eten en 

spelen in hun middagpauze, meld je dan alsjeblieft aan. Je eigen kinderen kunnen 

uiteraard  kosteloos overblijven. 

We zijn ook op zoek naar invallers voor alle groepen. Als je niet een vaste dag kunt maar 

wel regelmatig  kunt invallen dan kun je je ook aanmelden.  

Voor iedere gedraaide overblijfbeurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van 

€ 12,50. Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong 

anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 

 

Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Met genoegen kunnen we hier melden dat alle kinderen geslaagd zijn. Van harte 

gefeliciteerd!!!!! 

 

Gevonden en op te halen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hij staat op slot, kan bij Van Schendelstraat 22 opgehaald worden met de sleutel) 
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Uitslag enquête Oranjedagen 

In december is er een enquête onder de ouders/verzorgers van de leerlingen van de 

Oranjedagen, van groep 3 tot en met 8, gehouden. Dit is gebeurd door middel van een 

brief die meegegeven is aan de leerlingen. De respons was hoog. 

De ouders/verzorgers geven aan dat de leerlingen met plezier naar de Oranjedagen gaan 

(98%).  

Daarbij komt het aanbod tegemoet aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen (86%). 

De informatievoorziening wordt echter als matig ervaren. 63% van de ouders geeft aan 

onvoldoende geïnformeerd te worden. 

De informatievoorziening naar de ouders zal worden aangepast. Er komen 4 

informatiemomenten in het jaar. Daarnaast zal er elke 2 jaar een informatieavond 

worden georganiseerd rond februari. 

Sommige ouders hebben de vragen geïnterpreteerd met betrekking tot Levelwerk. De 

evaluatie ging echter alleen over de Oranjedagen, daar Levelwerk een onderdeel is van 

het dagelijks klassenprogramma. De aangegeven punten worden echter wel 

meegenomen naar de scholen. 

Onze hartelijke dank voor de medewerking van alle ouders! 

 

 

Zomerschool: Van harte aanbevolen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

App 

Onze app wordt vlak voor het nieuwe schooljaar gekoppeld aan ons 

administratiesysteem. Voor u als ouders zal er niets veranderen. 

Mocht u toch problemen ondervinden dan kunt u contact opnemen met onze ict-

coördinator Marco Heuseveldt via mailadres: mfheuseveldt@beatrixschool.nl 

Vertrek luizencoordinator 

Doordat Simone dit jaar van school afgaat moeten we helaas afscheid nemen van 

Nathalie Tigelaar. Vanaf deze plaats heel erg bedankt voor hetgeen je de afgelopen jaren 

op dit vlak voor de school hebt gedaan. We zijn heel blij dat we Bieneke Slagt en Marica 

Smits als vervangers welkom mogen heten! 

 

Voor de ‘Bibliotheek op school’ zoeken we een nieuwe bibliotheek-ouder.   
Op de Beatrixschool kunnen we nu al 5 jaar gebruik maken van ‘De Bibliotheek op 

school’. De kinderen kunnen hier bibliotheekboeken lenen om in de klas te lezen. De 

boekencollectie wordt elk jaar aangevuld met de nieuwste informatie-, strip-, prenten- en 

leesboeken. De kinderen kunnen voor deze aanvulling titels van nieuwe boeken 

aandragen. De collectie is dus echt samengesteld 

door de kinderen! Voor komend schooljaar ben ik 

op zoek naar 1 nieuwe ouder die ons kan helpen 

bij de bibliotheek.  De bibliotheek-ouders werken 

in 2-tallen op woensdagochtend van 8.30 uur tot 

± 11.15 uur in de bibliotheek op school. De groep 

bestaat momenteel uit 10 ouders, waardoor 

iedereen 1 keer in de 5 weken aan de beurt is. De 

ouders zijn verantwoordelijk voor de inname en 

uitgifte van de bibliotheekboeken.  Heb je 

interesse stuur dan een mailtje 

naar  iboot@beatrixschool.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

 

 

 



 

 

Belangrijke data 

13 juli                             rapporten mee 

13 jul                              ophalen oud papier ploeg 3 

14 juli                             musical groep 8 

15 juli                             laatste schooldag groep 8 

17 juli                             laatste schooldag groep 1 t/m 7 

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 

 

 


