
 

 

                                nieuwsbrief 7: 25 november 2021 

 

Corona: extra maatregelen 

Helaas zijn er weer extra maatregelen genomen en één ervan is dat de ouders niet meer 

in de school mogen komen, tenzij het echt niet anders kan. Dit betekent dat de kleuters 

aan het begin van de ochtend/middag alleen binnen komen en wel op de volgende 

plaatsen: Groep 1/2a via de hoofdingang, groepen 1/2b en 1/2c bij de ingang bij het 

duikelrek op het plein en groep 1/2d bij de ingang bij Dikkie Dik. Aan het eind van de 

ochtend/middag gaan de kinderen via de nooddeur in het lokaal naar buiten. We vinden 

dit als school buitengewoon jammer maar hebben ons aan de regels te houden. Deze 

wijziging zal morgen, vrijdag 26 november ingaan. Voor de groepen 3 t/m 8 verandert er 

bij het binnen komen en weggaan niets. 

Daarnaast zullen gesprekken met ouders in principe weer online gevoerd gaan worden. 

Bij hoge uitzondering mag het fysiek met inachtneming van de 1,5 meter. 
 

Deze week zitten er helaas drie groepen in quarantaine omdat er meerdere leerlingen uit 

die groep positief getest zijn. Zodra er 1 leerling positief getest is, mogen kinderen uit de 

betreffende groep niet meer naar school komen als ze klachten hebben. Zodra er 

sprake is van drie of meer leerlingen die positief getest zijn, gaat de hele groep in 

quarantaine. Gelukkig hebben we als team door de inzet van alle collega's alles nog 

steeds rond kunnen krijgen, waarvoor dank! 

Net zoals u zijn ook wij in afwachting van verdere maatregelen.  
 
Sint 

Tja het is bijna zover. Sint is in aantocht en daar is van alles in de school van te merken. 

Twee weken geleden kregen we een videoboodschap van piet Doremi. Hij had de boot 

gemist en stond nog in de haven van Spanje…met onze cadeautjes en de schoenen van 

Sinterklaas. Gelukkig kregen we twee dagen later een brief waarin piet schreef dat hij 

een camper had gevonden en dat hij met de camper op weg is naar Nederland. 

Ondertussen heeft hij al heel wat beleefd onderweg. In Pamplona is hij achtervolgd door 

stieren omdat hij rode pakjes op zijn dak had gebonden. Die pakjes heeft hij toen maar 

vooruit gestuurd naar onze school. Dat bleken achteraf onze schoencadeautjes te zijn. 

Ook heeft hij in de Pyreneeën een grot bezocht en zijn wij weer meer te weten gekomen 

over stalagmieten en stalactieten. Afgelopen maandag zat hij nog in Parijs en kregen we 

een foto van piet voor de Eifeltoren. We wachten met smart op de volgende brief en zijn 

benieuwd waar hij nu rijdt….. 

Vrijdag 3 december hoopt de Sint in ieder geval aan te komen bij ons op school. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen hun surprise van 8.05 tot 8.15 in de klas brengen 

en gaan als zij dat gedaan hebben, weer naar buiten. 

De deuren gaan daarna voor alle groepen weer om 08:20 uur open. Vanwege de 

afspraken die omtrent corona zijn gemaakt, zal er dit jaar geen aankomst met ouders 

zijn. Voor eten en drinken wordt deze dag gezorgd. Als uw kind liever eigen eten en 

drinken heeft, mag hij/zij dit natuurlijk gewoon meebrengen. 

Om 12:00 uur sluiten we voor alle groepen de deuren van de school. 

Met vriendelijke groeten, De Sinterklaascommissie 

 



 

 

 

 
Kliederkerk 

 
 

Op zondag 12 december zou er weer Kliederkerk worden gehouden in de Beatrixschool 

met het thema ‘KliederKerst’. 

Door het hoge aantal coronabesmettingen zien we daar deze keer vanaf. 

Maar we komen wel met een leuk alternatief: we maken namelijk KliederKerst-pakketjes 

voor thuis! Zo kun je met je eigen gezin alsnog KliederKerst vieren! In het pakketje 

zitten een boekje met leuke opdrachten, materialen om te knutselen, tips voor een 

viering en iets lekkers. 

Willen jullie als gezin graag zo’n Kliederkerst-pakket? Mail dit dan uiterlijk 5 december 

naar kliederkerk@missiedordt.nl. Dan zorgen wij dat er een pakketje voor jullie klaar 

staat wat je op zondag 12 december tussen 11.00 en 11.30 uur bij de Beatrixschool op 
kan halen. 

Let op: het aantal pakketjes is beperkt, dus wacht niet te lang met aanvragen 

Meer weten over Kliederkerk? Zie: https://missiedordt.nl/kliederkerk/ 

 

Start Sociale vaardigheidstraining 

In januari starten we weer met een sociale vaardigheidstraining op onze school. 

Dit zal plaatsvinden op de dinsdagmiddag, van 13.15-14.15 uur, in een groepje van 

maximaal 8 kinderen. 

De trainers zijn: juf Ellen de Wit en juf Jos Smit. 

Voor welke kinderen? 

Voor kinderen uit groep (5) 6, 7 en 8 die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij: 

· vrienden maken 

· zichzelf laten zien en horen 

· het uiten van gevoel zoals verdriet of boosheid 

· het omgaan met gevoel 

· het leren samenwerken en samenspelen 

· het voor zichzelf opkomen 

· het omgaan met pestgedrag of het leren stoppen van pestgedrag. 

Wat doen we? 

In 8 bijeenkomsten oefenen we een aantal vaardigheden in, zodat het omgaan met 

anderen makkelijker kan gaan. 

 

 

 



 

 

 

 

Deze vaardigheden worden gekozen na de gesprekken met kinderen en ouders. 

· kennismaken 

· luisteren 

· iets vragen                                                  

· gevoelens uiten en herkennen 
 
· samenspelen/samenwerken 

· “Nee” zeggen en incasseren 
· Opkomen voor jezelf 

· Omgaan met pesten 

Denkt u dat deze training voor uw kind helpend kan zijn, bespreek dit met de leerkracht. 

U kunt zelf uw kind opgeven per mail ( jsmit@beatrixschool.nl ). Vermeld daarbij kort de 

reden van aanmelding. 

Ook de leerkracht kan initiatief nemen om uw kind aan te melden. Dit gaat uiteraard in 

goed overleg met u als ouders. 

U kunt uw kind opgeven vóór 17 december 2021. 

Mocht u meer informatie willen, kunt u ook contact opnemen via de mail. 

Jos Smit, Ellen de Wit 

 

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. 

 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

 
Belangrijke data 

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) 
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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 

                                                                                 

  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  
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