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De laatste week van een bijzonder jaar 

met heel veel nieuwe woorden en afstand van elkaar 
een jaar dat weer verstreken is 

een jaar waarin gebleken is 
dat alles ook heel anders kan 

dan hoe we ’t altijd deden, 
want hele dagen klassikaal 

hoort nu écht tot ’t verleden, 
’t ging allemaal heel snel in de coronatijd, 

veel kinderen voeren wèl 
bij die zelfstandigheid. 

Wat hebben wij in korte tijd 
verschrikkelijk veel geleerd, 

verstokte digibeten 
zijn razendsnel bekeerd, 
En nu nog even zoeken 

naar het juiste evenwicht. 
Er is een heleboel 

om over na te denken, 
daar krijg je nou vakantie voor 

om rustig bij te tanken. 
Uit: Het nieuwe normaal van Arie de Bruin 

 

 

Zomervakantie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Vrijdag 17 juli a.s. is het de laatste schooldag voor de groepen 1 t/m 7. Om 12.00 uur 

zijn alle groepen vrij! 

Helaas kan het door ouders afscheid nemen van leerkrachten zoals dat jaarlijks gebeurt 

dit jaar niet doorgaan. Er kunnen geen ouders de school in komen en buiten willen we 

geen groepen bij elkaar hebben i.v.m. de 1,5 meter. Het naar elkaar zwaaien is dit jaar 

de enige manier. 

 

Lunchlokaal zoekt overblijfkrachten! 

Lunchlokaal zoekt overblijfkrachten voor de Beatrixschool voor na de zomervakantie! 

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, 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 is je hulp ook zeer welkom!.  

Voor iedere gedraaide overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van 

€ 12,50. 

Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong 

anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 

 

Rapporten 

Maandag 13 juli a.s. krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Mocht het zo zijn 

dat u niet alle vakjes ingevuld ziet, dan heeft dat te maken met de Coronatijd, waardoor 

we niet altijd alles hebben kunnen registreren. 

 

Planning 2020-2021 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de Jaarplanner 2020-2021 met daarop 

vakanties, studiedagen, etc. 

 

 

Geboren 

 

Ons kindje 

Zo klein, zo zacht 

Wat een wonder 

Wat een pracht 

 

Via een lief geboortekaartje hebben de ouders laten weten dat 

Axel(1/2c) en Nolwenn (groep 3b) grote  broer en grote zus zijn 

geworden van Blessing. Wij wensen jullie (ook Benrsy) een 

zonnige toekomst toe met elkaar en dat ook nog in een nieuw 

huis. 

 

 

 

 

 

 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 
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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: 12.00 uur vakantie 

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 

 

 


