
 

i                                    nieuwsbrief  9:  9 januari 2020  

 

Benoeming directeur-bestuurder 

Middels bijgevoegde brief brengen we u op de hoogte van de benoeming van dhr. Jaap 

van der Put als directeur-bestuurder van de Scholen van Oranje. 

 

Nieuwe website 

Via www.beatrixschool.nl komt u op onze nieuwe website terecht. Deze site is gekoppeld 

aan onze app. Een kijkje waard! 

 

Parkeren 

We willen u dringend verzoeken om, in het kader van de veiligheid van onze kinderen, 

alleen in de parkeervakken te parkeren en dus niet langs de stoeprand of zelfs op de 

stoep cq het fietspad! 

 

Groep 4a 

Met ingang van dinsdag 14 januari a.s. zal juf Judith weer op de maandag en dinsdag 

voor de groep staan. We bedanken juf Ilse hierbij van harte voor de afgelopen periode! 

 

Open ochtend: vrijdag 24 januari 2020 

Evenals vorig jaar willen wij graag ruim van te voren een indruk hebben van het aantal 

kinderen, dat met ingang - of in de loop - van de nieuwe cursus (2020-2021) onze 

scholen gaat bezoeken. Wij zijn dan beter in staat een aantal belangrijke voorwaarden 

tot het geven van goed onderwijs te realiseren, zoals personeelsvoorziening en 

huisvesting. Op vrijdag 24 januari a.s. is er daarom voor ouders van aankomende 4-

jarigen een open ochtend en wel van 09.00-11.00 uur. Ouders en kind(eren) hebben dan  

de gelegenheid de school in bedrijf te bekijken. 

 

Reünie 

Vrijdag 31 januari 2020 is het zover. Het volgende jubileummoment is daar, de 

reünie.  Inmiddels stromen de brieven van oud-leerlingen en leerkrachten binnen. Mochten er 

nog oud-leerlingen van de gezelligheid willen genieten, aanmelden kan via  de mail aan  

reunie2020@beatrixschool.nl  
 

Kosteloos materiaal 
We kunnen wel weer eierdozen, keukenrollen, wc-rollen, kleine verpakkingsdoosjes en 
plastic bakjes gebruiken. 
 

 

 

 

 

 

http://www.beatrixschool.nl/
mailto:reunie2020@beatrixschool.nl


 

 
 
Beweegfeest Nijntje Beweegdiploma 

Het einde van de 10 lessen van het Nijntje Beweegdiploma komt in zicht, en dus is het 

tijd om u te informeren over het afsluitende beweegfeest dat gehouden wordt op 

zaterdagmiddag 8 februari in de gymzaal van DVO. De exacte tijden worden later bekend 

gemaakt als alle aanmeldingen binnen zijn. Het feestje duurt ongeveer 45 à 60 minuten. 

Tijdens dit feestelijke moment laten de kinderen zien wat zij geleerd hebben en krijgen 

de deelnemers in bijzijn van ouders, familie en vrienden het Nijntje Beweegdiploma 

uitgereikt. Zoals aan het begin van dit project is aangegeven is deelname aan deze 

diplomadag vrijwillig, maar als ‘beweegjuf’ zou ik het wel heel erg leuk vinden als 

iedereen aanwezig is op dit feestje. 

Voor het aanvragen van het officiële diploma wordt per deelnemer 5,- euro bijdrage 

gevraagd. Dit zijn de kosten van het diploma. Mocht uw zoon of dochter al in het bezit 

zijn van het Nijntje Diploma 1, geef dit dan op de invulstrook aan. In dat geval zijn er 

geen kosten aan deelname verbonden, en ontvangen zij een alternatief bewijs van 

deelname. Wij wensen uw zoon of dochter nog veel plezier met de laatste lessen van het 

Nijntje Beweegdiploma en hopen u te verwelkomen tijdens het Nijntje Beweegfeest op 

zaterdagmiddag 8 februari 2020! 

Namens gymnastiekvereniging DVO Dordrecht, in samenwerking met CBS Beatrixschool, 

Astrid van Spanje, de ‘beweegjuf’.  

 

P.S. onderstaand invulstrookje graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dinsdag 14 

januari inleveren. De kosten van 5,- euro per deelnemer graag gepast betalen in een 

envelop met naam bij inlevering van het strookje. 

 

 

 

Naam: 

............................................................................................................................

.............................. 

Klas / groep: 

............................................................................................................................

.................... 

* Zal wel / niet deelnemen aan het Nijntje beweegfeest op 8 februari 2020. 

* Is wel / niet in het bezit van het Nijntje Beweegdiploma 1. 

(* doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Start Sociale vaardigheidstraining 
In februari starten we weer met een sociale vaardigheidstraining op onze school. 
Dit zal plaatsvinden op de dinsdagmiddag, van 14.15-15.15 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 of 8 die 

- moeilijk contact kunnen maken met andere kinderen (vriendjes maken) 

- heel verlegen zijn 

- snel boos worden 

- moeilijk hun gevoel kunnen laten zien 

- moeite hebben met samenwerken en samenspelen 

- moeite hebben om voor zichzelf op te komen 

- pesten of gepest worden. 

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. 
We kiezen er drie of vier uit die we intensief gaan oefenen. 
- kennismaken  

- luisteren 
- iets vragen 
- gevoelens uiten en herkennen 
- samenspelen/samenwerken 
- “Nee” zeggen en incasseren 
- Opkomen voor jezelf 
- Omgaan met pesten 
Dit jaar zal de focus het meest liggen op weerbaarheid. 
 
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 24 januari 2020. Mocht u meer informatie willen, kunt u 
ook contact op nemen via de mail. 
Ellen de Wit 
Jos Smit 

mailto:jsmit@beatrixschool.nl


 

Geboren 
Het begin van een nieuw leven, 
Zo heel erg mooi en klein. 
Het is eigenlijk niet te omschrijven 
Hoe blij wij met jou zijn. 

 
Keyano Jaivey is geboren en is het broertje van een trotse Jayden uit 

groep 1/2 A. Wij wensen dit gezin een zonnige toekomst samen. 
 

 

 

 

 

 

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

gebruiken: directie@beatrixschool.nl 

 

Belangrijke data 

13 jan                             ophalen oud papier ploeg 1 

24 jan                             “Open ochtend” (09.00 – 11.00 uur) 

31 jan                             reünie 20.00 uur tot 22.00 uur 

10 feb                             ophalen oud papier ploeg 2 

10 feb                             alle groepen vrij i.v.m. studiedag personeel 

12 feb                             rapporten mee 

13 feb                             oudergesprekken gr. 1 t/m 7 + VO-gesprekken gr. 8 

18 feb                             oudergesprekken gr. 1 t/m 7 + VO-gesprekken gr. 8 

21 feb                             12.00 uur voorjaarsvakantie (alle groepen ’s middags vrij) 

09 mrt                            ophalen oud papier ploeg 3 

14 apr (dinsdag!)             ophalen oud papier ploeg 4 

11 mei                            ophalen oud papier ploeg 1 

15 jun                             ophalen oud papier ploeg 2 

13 jul                              ophalen oud papier ploeg 3 

10 aug                            ophalen oud papier ploeg 4 

 

 

 

Het vakantieschema van schooljaar 2019-2020 

Voorjaarsvakantie za. 22 februari 2020 t/m zo. 1 maart 2020 

Paasvakantie vr. 10 april 2020 t/m ma. 13 april 2020   

Meivakantie za. 25 april 2020 t/m zo. 10 mei 2020 

Hemelvaartsvakantie do. 21 mei 2020 t/m zo. 24 mei 2020 

Pinkstervakantie za. 30 mei 2020 t/m ma. 1 juni 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 

 

 


