nieuwsbrief 20: 30 juni 2022

Kijk altijd naar de zonnebloem
die keert zich naar het licht
en heeft van alle bloemen
het zonnigste gezicht.

En als het nu eens donker is
zo`n grijze grauwe nacht
kijk dan weer naar die zonnebloem
die geeft je nieuwe kracht.
Beste ouders, verzorgers en kinderen .Wij wensen jullie allemaal een heel zonnige zomer
toe. Waar je ook bent, waar je ook gaat. Wees voorzichtig en kom veilig weer thuis.
Tevens willen we u vanaf deze plaats danken voor het in ons gestelde vertrouwen!
Laatste nieuwsbrief van het cursusjaar
Volgende week zwaaien we groep 8 uit en gaan de groepen al verhuizen naar de nieuwe
plek. Daar zullen ze vrijdag dit schooljaar afsluiten.
Vrijdag 12 uur kunnen we dan gaan genieten van de welverdiende vakantie en dan kunt
u ook eventueel de juffen en meesters de hand te schudden.
Geboren
Juf Nicole is vorige week bevallen van zoon Jens. Moeder en zoon
maken het goed. Wij wensen het gezin een zonnige toekomst
samen toe.

Gevonden voorwerpen
Bij de hoofdingang staat een mand met gevonden voorwerpen. Wilt u er aub een blik
werpen en de verloren spullen meenemen. Er is ook nog een bakje sleuteltjes. Alles wat
overblijft gaat de container in en dat zou zonde zijn.
Kleuterkar
Wie ziet er kans om de kleuterkar die bij de ingang staat te lassen? U kunt zich melden
bij een van de kleuterjuffen. Het zou weer super fijn zijn.
Jaarplanner 2022-2023
De Jaarplanner voor het volgende cursusjaar hebben we als concept aan deze
nieuwsbrief toegevoegd. De planner wordt in definitieve vorm op de laatste dag van de
zomervakantie naar u gemaild.
Van slotfeest naar openingsfeest: 16 september a.s.
Nu het slotfeest niet door kon gaan, zal er op vrijdag 16 september a.s. een
openingsfeest zijn. Ook dit is van 17.00 – 19.00 uur en wordt georganiseerd door de
ouderraad.
School verlaten na binnen brengen: via de zij-/achterkant!
Wanneer u ’s ochtends uw kind binnen heeft gebracht, wilt u de school dan via de
zij-/achterkant uitgaan en niet via de hoofdingang. Op deze manier kunnen we
‘opstoppingen’ voorkomen.
Lezen in de zomervakantie
Na de zomervakantie laten veel kinderen een terugval in hun leesprestaties zien.
Deze terugval ontstaat doordat er minder geoefend wordt met lezen. Het is daarom
belangrijk dat kinderen ook in de zomervakantie blijven lezen.
Dit jaar krijgen de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 op woensdag 6 juli 2
boeken uit de bibliotheek op school en een begeleidende brief mee naar huis.
Het zou fijn zijn als de kinderen van deze groepen woensdag 6 juli een tasje mee kunnen
nemen.
Vrijwillige ouderbijdrage
Hierbij vragen wij u om de vrijwillige ouderbijdrage voor het cursusjaar 2021-2022 aan
ons over te maken. Het gaat om een bedrag van € 25,00 per kind. Voor kinderen die in
de periode van 01-01-2021 t/m 31-03-2021 op school zijn gekomen is de bijdrage 20
euro en bij starten van 01-04-2021 t/m 17-06-2021 is de bijdrage 15 euro. Wij
verzoeken u dan ook vriendelijk de vrijwillige ouderbijdrage van € 25,- per kind over te
maken vóór 30 juni 2022 op Rabobankrekeningnummer NL49 RABO 0113 1638 35 t.n.v.
Beatrixschool Dordrecht, o.v.v. ouderbijdrage 2021-2022 met voor- en achternaam van
uw kind(eren) en de groep(en) waarin hij/zij zit dat schooljaar.
Bijdrage schoolreis De Efteling
Aan u als ouders vragen we voor deze schoolreis een bijdrage van 20 euro per leerling.
Dit bedrag is inclusief de busreis en entree. Wij verzoeken u de bijdrage van € 20,- per
kind over te maken vóór 30 juni 2022 op Rabobankrekeningnummer NL49 RABO 0113
1638 35 t.n.v. Beatrixschool Dordrecht, o.v.v. Schoolreis 2021-2022 met voor- en
achternaam van uw kind(eren) en de groep(en) waarin hij/zij zit dit schooljaar. Heeft u
het al betaald dan kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

Lunchlokaal is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor de Beatrixschool
De overblijf van de Beatrix is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heb je tijd om één
of twee vaste dagen per week samen met een andere overblijfkracht de kinderen te
begeleiden bij het eten en spelen in hun middagpauze van 12.00 tot 13.05, dan horen wij
dat graag! Je eigen kinderen kunnen uiteraard kosteloos overblijven. Een jonger broertje
of zusje mag meegenomen worden naar de overblijf. Voor iedere gedraaide overblijf
beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50. Aanmelden kan bij onze
overblijfcoördinator, anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760.
Oud-papier lopers
Vanaf deze plaats willlen we Sven Reijerkerk van harte bedanken
voor de wijze waarop hij jarenlang de coördinatie van het oud
papier heeft gedaan. Met ingang van het nieuwe cursusjaar zal
Laura van de Ven deze taak op zich nemen. Nieuwe lopers, waar
we altijd naar op zoek zijn kunnen zich bij haar aanmelden
(lauravandeven@gmail.com).

Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan a.u.b. het volgende mailadres
gebruiken: directie@beatrixschool.nl
Belangrijke
05 juli
06 juli
08 juli

data
Musicals groepen 8
Laatste schooldag groepen 8
12.00 uur zomervakantie gr. 1 t/m 7

Vakantierooster 2021-2022
Zomervakantie

za. 9 juli 2022 t/m zo. 21 augustus 2022

Vakantierooster schooljaar
2022-2023
Herfstvakantie
22 oktober
t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Pasen
7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie
22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart
18 mei t/m 21 mei 2023
Pinksteren
27 mei t/m 29 mei 2023
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus 2023

