
 

 

                                nieuwsbrief 6: 11 november 2021 

 

Corona 

Aangezien we het advies van de 1,5 meter zoveel mogelijk ook binnen school willen 

waarborgen, maar ook het contact met ouders niet kwijt willen, hebben we besloten dat 

ouders bij het binnen brengen van hun kind ‘s ochtends een mondkapje in school moeten 

dragen omdat we dan die 1,5 meter niet voor elkaar krijgen. Mocht u dit vervelend 

vinden, dan kunt u uw kind natuurlijk net zoals 's middags alleen naar binnen laten 

komen. Op andere momenten is het niet nodig om een mondkapje te dragen omdat de 

1,5 meter dan aangehouden kan worden. Dit alles gaat morgen, vrijdag 12 november 

a.s. in. 

Overigens is er momenteel één groep volledig in quarantaine omdat er meerdere 

kinderen uit deze groep positief getest waren.  

 

Schoolfotograaf 

De kinderen krijgen vandaag de folder mee naar huis met daarop de foto en de 

inloggegevens voor u om te gaan bestellen. Wij wijzen u er graag op dat wij die 

gegevens niet in ons bezit hebben.  

 

Schoenzetten 

Sinterklaas is nog niet eens aangekomen in Nederland maar toch hebben we uit 

betrouwbare bron vernomen dat Sinterklaas zijn pieten weer zal sturen om wat in de 

schoenen van de kinderen te komen doen.  

Daarom mogen alle kinderen dinsdag 23 november a.s. hun schoen mee naar school 

nemen. De kinderen van groep ½ zetten hun gymschoen.  

 
Lunchlokaal  

Lunchlokaal is dringend 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, 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 de Jong 
anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 

 

Versiercommissie leden gezocht: 

Voor de versiercommissie zijn we op zoek naar nieuwe ouders die ons willen helpen om 

de school bij de verschillende jaargetijden en feesten sfeervol aan te kleden. U hoeft 

hiervoor niet heel creatief te zijn. Het gaat vooral om het helpen met ophangen van 

verschillende decoraties. U kunt zich aanmelden bij juf Deborah via de mail 

dweijts@beatrixschool.nl 

Dit jaar zal het veel op de maandagochtenden zijn en de eerste maandag is al op 15 

november. We hopen op weer wat nieuwe leden! 
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Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan a.u.b. het volgende mailadres 

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

 
Belangrijke data 

15 nov          Voorlopig adviesgesprekken groepen 8 (zonder kinderen) 
03 dec          Sinterklaasfeest (alle groepen 's middags vrij) 
13 dec          ophalen oud papier  

23 dec          's Avonds Kerstviering in de klas (19.00 - 20.00 uur, zonder ouders) 
24 dec          12.00 uur alle groepen Kerstvakantie 
20 jan           Studiedag Scholen van Oranje (alle groepen vrij) 
 

 
VRIJWILLIGERS OUD PAPIER GEZOCHT! 

Al meer dan 25 jaar zijn er namens onze school tal van vrijwilligers actief met het 

ophalen van oud papier in de wijk Sterrenburg 3. De kanjers van ons huidige 

vrijwilligersteam bestaat momenteel uit 16 enthousiaste vaders en moeders.  

Met 4 vrijwilligers per roulerend team en 2 vrachtwagens van HVC zorgen we elke 2e 

maandag van de maand voor het legen van zo’n 1000 blauwe bakken.  

De volledige opbrengst, goed voor gemiddeld zo'n € 4000,00 per jaar, wordt jaarlijks 

rechtstreeks aan onze school uitgekeerd. Zo is de opbrengst de laatste jaren bijvoorbeeld 

gebruikt voor de investering in nieuw lesmateriaal, nieuwe speeltoestellen en is er een 

degelijke tafeltennis en tafelvoetbal aangeschaft. In goed overleg doen we gemiddeld 4 

keer per jaar en dus telkens op de 2e maandag van de maand van 18:40u - ca. 21:00u 

een beroep op onze vrijwilligers. In de praktijk betekent dit dat je 1x per kwartaal met 

jouw team wordt ingepland. We vinden flexibiliteit erg van belang want het is en blijft 

vrijwilligerswerk. Doordat we met een grote ploeg zijn is het daarom altijd wel mogelijk 

om, mocht dit onverhoopt eens een keer nodig zijn, onderling te wisselen.  

We zijn opzoek naar nieuwe vrijwilligers dus lijkt het je leuk om een paar keer per jaar je 

steentje bij te dragen en onze school op deze manier te vertegenwoordigen, bel of stuur 

onze coördinator Sven Reijerkerk dan zeker even een bericht op nummer 

06 - 11 222 956 of mail via svenreijerkerk@gmail.com  

 

Vakantierooster 2021-2022 

Kerstvakantie za. 25 december 2021 t/m zo. 09 januari 2022 

Voorjaarsvakantie za. 26 februari 2022 t/m zo. 6 maart 2022 

Paasvakantie vr. 15  april 2022 t/m ma. 18 april 2022 

Meivakantie za. 23 april 2022 t/m zo. 8 mei 2022 

Hemelvaart do.26 mei t/m zo. 29 mei 

Pinksteren za. 4 juni 2022 t/m ma. 6 juni 2022 

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

 

 
 

 

 

 

 


