
  

 

 

Informatieboekje CBS Beatrix 

 

   Schooljaar 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Herenoord 10 - 3079 JJ Rotterdam - T 010 482 96 52 - www.cbsbeatrix.nl 

Schooljaar 2020-2021 

Rotterdam, sept. 2020 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden verricht 
worden op school om het cursusjaar af te sluiten, maar ook de voorbereidingen voor het 
nieuwe cursusjaar zijn alweer in volle gang. Een drukke periode, maar met uitzicht op een 
lange zomervakantie! 
Hoe de schoolorganisatie er cursusjaar 2020-2021 uit komt te zien kunt u lezen in dit 
informatieboekje. 
 
Graag willen we u informeren over wat er voor de CBS Beatrix komend schooljaar op het 
programma staat: 
 

 Beleid vanwege corona 

In dit boekje leest u het beleid en programma zoals het is zonder alle restricties omtrent 

corona beleid. U zult begrijpen dat sommige geplande activiteiten nog niet op de 

vertrouwde manier zullen worden georganiseerd.  Ook na de zomervakantie zullen wij ons 

aan de regels houden van het RIVM en de PO raad. Dit betekent dat wij de anderhalve meter 

moeten kunnen waarborgen en ouders de kinderen tot aan de stippellijn mogen brengen. De 

toegangspoorten voor de verschillende groepen blijven dus zoals u de laatste maanden 

gewend bent geweest. 

De schooltijden willen wij na de zomervakantie instellen als volgt: 

 Aangepaste onderwijstijd:    

Dit betekent dat de schooltijden aangepast zijn: 

 De eerste groep: 08:15 – 14:50 uur (Schooldag groep 1 en 2) 

 De tweede groep: 08:30 – 15:00 uur (Schooldag groep 3 t/ m 8) 

Op de woensdag zijn de volgende tijden vastgelegd: 

 De eerste groep: 08:15 – 12:05 uur (Schooldag groep 1 en 2) 

 De tweede groep 08:30 – 12:15 uur (Schooldag groep 3 t/m 8) 
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 Ouders:  

We willen de ouders vragen hun kind(eren) tot aan de stippellijn te brengen en de uitgezette 
looproutes aan te houden. Ouders mogen op het schoolplein. De leerkrachten van de 
groepen 1 t/m 3 zullen op het schoolplein voor de ingang staan om de leerlingen van hun 
groep op te vangen op de daarvoor afgesproken plaats en mee naar binnen nemen. 

Bij het ophalen brengt de juf de leerlingen naar buiten en zal zij toezien dat de leerling met 
de betreffende ouder mee naar huis gaat. We stellen het op prijs wanneer u als ouder achter 
de stippellijn en op 1,5 meter van elkaar willen wachten.  

Houd rekening met de 1,5 meter afstand tot anderen en loop daarna direct door. 

 Leertijduitbreiding: 

De CBS Beatrix heeft subsidie gekregen om de leertijd te verlengen. De leerlingen maken op 

jaarbasis 110 uur meer. Dit wordt ingezet om extra tijd te besteden aan Engels, rekenen en 

begrijpend lezen. De schooltijden blijven hetzelfde als afgelopen schooljaar: maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen van 8.30 -15.00 uur op school en op 

woensdag van 8.30-12.15 uur.  

 

 Borging en ontwikkeling 

 

Wij zullen ook dit jaar gebruik maken van de bibliotheek op school. Gedurende het jaar zal 

de bibliotheek Rotterdam zorgdragen voor het wisselen en aanleveren van boeken in alle 

groepen.  

Op het gebied van begrijpend lezen en technisch lezen zal juf Kiman de leerkrachten gaan 

coachen. 

Juf Sengkerij zal zich inzetten om taakspel in alle groepen te volgen en leerkrachten te 

begeleiden voor het verbeteren van de taakgerichtheid en de sfeer in de klas. Op het gebied 

van Engelse taal zal juf Van Dam de leerkrachten begeleiden en zal in groep 8 de Eindtoets 

Engels worden afgenomen. Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid zal juf 

Kortenhoeven de leerkrachten en leerlingen begeleiden en zal zij de plusklas draaien. De 

stichting heeft een tweedaagse setting gecreëerd, waar kinderen die meer uitdaging nodig 

hebben twee dagen onderwijs kunnen krijgen. 

 

 Nascholing: 

In de groepen 3 t/m 8 zullen de leerkrachten zich laten scholen op het gebied van technisch 

lezen. Dit met als doel de leesresultaten en de leesmotivatie te verhogen. De groepen 3 
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zullen de nieuwe methode voor technisch lezen gaan gebruiken. Ook zal een aantal 

leerkrachten nascholing gaan volgen op het gebied van taakspel en Engels. Op het gebied 

van gedrag zal Juf Blom aan onze school verbonden blijven als gedragsspecialist. Zij zal 

leerkrachten coachen en leerlingen begeleiden. Daarnaast gaan we starten met KIVA, een 

preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en 

het tegengaan van pesten. Tevens zullen alle leerkrachten scholing krijgen op dit gebied. 

Dit jaar gaan wij gebruik maken van devices in de groep. Het computerlokaal hebben we 

vanwege de groei moeten veranderen in een leslokaal. We gaan in enkele groepen een pilot 

draaien met methodesoftware. Dit zijn digitale programma’s waarbij de kinderen in plaats 

van schriften de verwerking op een device zullen uitvoeren.  

 

 Ouderbetrokkenheid: 

We zullen ook dit jaar een vervolg geven aan ons ouderbetrokkenheidsprogramma. Zodra de 

beperkingen rondom corona het weer toelaten zullen we, tot het oprichten van groep 1c, de 

ouderkamer weer in gebruik nemen. De ouderkamer zal op dinsdag, donderdag en vrijdag 

geopend zijn. Juf Brasser zal in de ochtend aanwezig zijn. We willen eenieder van harte 

uitnodigen om naar de ouderkamer te komen en mee te doen met onze activiteiten die 

aansluiten bij de thema’s op school. Ook kunt u dit schooljaar weer in de ouderkamer 

terecht voor het lenen van verteltassen voor de peuters en rekenspelletjes voor alle 

leerlingen. De werkgroep ouderbetrokkenheid waarin zowel ouders als leerkrachten zitting 

hebben, zal dit jaar ook bij elkaar komen om verder met elkaar in gesprek te gaan om de 

ouderbetrokkenheid te vergroten. Ook dit jaar zijn er weer “kom in de klas” dagen en 

kijkmiddagen. U bent welkom om naar de kijkmiddagen te komen, deze vinden plaats na 

schooltijd. U kunt in het lokaal van uw kind het werk van uw kind inzien. Vorderingen 

worden tijdens kijkmiddagen niet besproken, dat hoort u bij de rapportavond. In september 

voeren wij kennismakingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken kunt u kennismaken met de 

leerkracht en worden de doelen voor de komende periode besproken. In november volgt 

een voortgangsgesprek over de gestelde doelen. In februari en juni vinden de 

rapportgesprekken plaats. Aan het begin van het jaar zal de directie in samenwerking met de 

Intern begeleiders een informatieavond organiseren. 

Indien u tips en/of adviezen heeft, laat het ons dan weten, de deur zal ook dit jaar weer voor 

u open staan!  

 Lekker Fit 

CBS Beatrix is een Lekker Fit school. Dit houdt in dat de leerlingen in groep 3, twee keer en 

vanaf groep 4, drie keer in de week gym krijgen van een vakdocent. In principe drinken de 
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kinderen alle dagen water op school. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen de 

kinderen ook 1 pakje drinken mee naar school nemen voor de grote pauze. In de kleine 

pauze van 10:00 uur eten de kinderen fruit of groente als pauzehap. Er is een diëtist 

verbonden aan de school die de leerlingen zal monitoren.  De focus zal komen te liggen op 

een gezonde leefstijl met het drinken van water na de gymles en extra in de klas, fruit eten 

voor de kleine pauze en gezond trakteren.  

 

 

 

 

●     Schoolgids 2020-2021: 

De schoolgids zal bij aanvang van het nieuwe schooljaar weer met updates op de website 

staan. 

Zoals u weet willen wij zuinig omgaan met papier en willen wij tevens rekening houden met 

het milieu. Daarom wordt de schoolgids niet uitgedeeld. Mocht u liever een papieren versie 

willen of geen beschikking hebben over internet dan kunt u deze altijd aanvragen bij de 

directie van de school. 

Website: www.cbsbeatrix.nl 
 
Rest ons u een heel fijne zomervakantie toe te wensen en we hopen elkaar weer te mogen 

begroeten op maandag 31 augustus! 

 
Namens het team van de CBS Beatrix, 
 
Jeannet van den Berg en Albert- Jan Wink  
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbsbeatrix.nl/
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De formatie 2020-2021:   

Directie:  

 Directeur: Dhr. A.J. Wink (gehele week)  

 Adjunct-directeur: Mevr. J. van den Berg (ma, di, do en vr) 

 

Personeelsbezetting 

Groep 1a Juf De Vreede 

Groep 1b Juf Tapsi (ma, di , wo) en juf Slot (do en vr) 

Groep 1c Zal worden opgestart rond februari / maart 2021 

Groep 2a Juf Van den Berg (ma, di, wo, vr) juf Kahraman (do) 

Groep 2b Juf Sumter 

Groep 3a Juf Molendijk 

Groep 3b Juf Olieman (ma, di, do, vr), meester Geluk (di en wo) 

Groep 4a Juf De Groot 

Groep 4b Juf Strootman (di t/m vr), juf Kahraman (ma) 

Groep 4c Juf De Koning (ma, di, wo), juf Herforth (do, vr) 

Groep 5a Juf Sengkerij (ma, di, do, vr), juf J. Van den Berg (wo) 

Groep 5b Juf Kiman, meester Van der Waart (di, wo) 

Groep 6a Juf Kortenhoeven, meester Den Boef (vr)  

Groep 6b Meester Wijmans, meester Geluk (ma.mo, vr) 

Groep 7a Juf Van Dam (ma, di, do, vr), juf Kerkstra (wo) 

Groep 
7b/8b 

Juf Desloover (ma,di,wo,vr), juf Kruithof (do) 

Groep 8a Juf Kruithof (ma, di, wo), juf Kerkstra (do, vr) 

 Dikkie Dik 

Groep  Juf Corine van Noppen (di, do, vr.), Juf Edna Gomes 
vervangt 
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groen en 
rood 

Juf Kayleigh Elderkamp (ma, di, wo) 
Juf Joan van Wees (ma, di, do, vr) 

Groep geel 
en blauw 

Juf Annemarie de Jong (ma, wo en vr) 
Juf Ellen de Wit (ma, di, wo, do, vr) 
Juf Marja Keur (di, do, vr) 

 
 
Intern begeleiders:  

 Mevr. Van Driel (groep 0 t/m 3 ma, di, wo, do.) 

 Mevr. De Zwarte (groep 4 t/m 8; ma, di, wo, do) 
 
 
 
 
Schoolmaatschappelijk     
Werkster (groep 0 t/m 8):  

 Mevr. De Kok (maandagochtend en dinsdagochtend)    
 
Bouwcoördinatoren:  

 Dikkie Dik (0-groepen):  Juf Van Noppen, Juf Keur vervangt  

 Onderbouw (0 t/m 2):  Juf Van den Berg  

 Bovenbouw (3 t/m 8):  Juf Desloover 
 
VVE coördinatoren:  

 Juf Van Noppen (PSZ/0) en Juf Van den Berg (gr 0, 1 en 2) 
 
Onderwijsassistenten: 

 Juf Elderkamp (do en vr) 

 Juf Sozen (di, do en vr)   

 Juf Brasser (di, do en vrij) 
 
Administratief medewerker:  

 Mevr. Van Wanrooij (ma en di) 
 
Medewerker ouderbetrokkenheid:  

 Juf Brasser (di, do, vrij) 
 
Lekker Fit: 

 Juf Meta Siem 

 Juf Anne-Ruth van der Knijff 
 

Conciërge:  
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 Meester Vyent (wo, do en vr) 
 
HBO-coach (VVE):  

 Juf Van den Berg 
 
SOVA – specialist: 

 Juf Sengkerij 
 
Specialist Engels:  

 Juf Van Dam 
 
ICT-coördinator:  

 Meester Wijmans en Juf De Vreede 
 
Planningscoördinator: 

 Juf Olieman 
 
Schoolopleider (stagiaire begeleiding): 

 Juf Desloover 
 
Meer en hoogbegaafdheid + Plusklas: 

 Juf Kortenhoeven  
 

 
Lokalenwijziging. 
 

Groep Gaat naar of blijft in: 

1A      Juf de Vreede Gaat naar lokaal van juf de Koning en juf 
Kahraman 

1B      Juf Tapsi en juf Slot Gaan naar lokaal juf de Vreede 

2A      Juf Van den Berg Blijft in lokaal juf van den Berg 

2B      Juf Sumter Blijft in lokaal juf Sumter 

3A      Juf Molendijk Gaat naar lokaal juf de Wit en juf Herforth 

3B      Juf Olieman Blijft in lokaal juf Olieman 

4A      Juf de Groot Gaat naar lokaal van juf Molendijk 

4B      Juf Strootman Blijft in lokaal juf Strootman 

4C      Juf De Koning en juf Herforth Gaan naar lokaal juf Kiman 

5A      Juf Sengkerij Gaat naar lokaal meester Wijmans 

5B      Juf Kiman en meester Van der Waart Gaan naar het computerlokaal 

6A      Juf Kortenhoeven en meester Den 
Boef 

Blijven in lokaal juf Kortenhoeven 

6B       Meester Wijmans Gaat naar lokaal van juf Sengkerij 
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7A       Juf van Dam Blijft in lokaal juf van Dam 

7B/8B Juf Desloover Blijft in lokaal juf Desloover 

8A       Juf Kruithof en juf Kerkstra Blijven in lokaal juf Kruithof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roosters: 
 

 Vakantierooster, studiedagen en vrije middagen: 

Start cursusjaar:   31-08-2020 

Herfstvakantie:   17-10-2020 t/m 25-10-2020 

Kerstvakantie:   19-12-2020 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie:   20-02-2021 t/m 28-02-2021 

Goede Vrijdag :  02-04-2021 

Pasen:    05-04-2021 

Koningsdag:   27-04-2021 

Meivakantie:    01-05-2021 t/m 16-05-2021 

Pinksteren:   24-05-2021 

Zomervakantie:   17-07-2021 t/m 29-08-2021 

  

Studiedagen (kinderen lesvrij):  

Vrijdag 25 september 2020 

Vrijdag 16 oktober 2020 

Woensdag 4 november 2020 

Vrijdag 18 december 2020 

Woensdag 3 februari 2021 

Woensdag 30 juni 2021 (onder voorbehoud) 

Vrijdag 16 juli 2021 

 

Vrije middagen - 12.30 uit!!! 

Vrijdag 4 december 2020 

Donderdag 17 december 2020 
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Donderdag 1 april 2021 

 

13.00 uit i.v.m. voortgangsgesprekken/rapportgesprekken/familiedag 

Donderdag 18 februari 2021 
Vrijdag 18 juni of 25 juni 2021 (familiedag 14.00 uur uit)  
Dinsdag 6 juli 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ochtendpauzetijden 2020 - 2021 
 

Shift 1: groep 3A, 3B, 4A, 4B en 4c grote plein 09.45-10.00 buiten spelen 

Shift 2: groep 5A, 5B, 6a en 6b grote plein 10.00-10.15 buiten spelen 

Shift 3: groep 7a, 7/8B, 8A speeltuin 10.00-10.15 buiten spelen 

 

 Lunchpauze tijden 2020-2021 
 
Ochtendpauzetijden 2020 - 2021 
 

Shift 1: groep 3A, 3B, 4A, 4B, 4C grote plein 09.45-10.00 

Shift 2: groep 5A, 5B, 6A, 6B grote plein 10.00-10.15 

Shift 3: groep 7A, 7B/8B, 8A speeltuin 10.00-10.15 

 
Lunchpauze tijden 2020 – 2021 
 
Maandag: 

Shift 1: groep 1A, 1B, 1C, 3A, 4A, 4C 12.00-12.30 buiten spelen 

Shift 2: groep 2A, 2B, 3B, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B  12.30-13.00 buiten spelen 

Shift 3: groep 7A, 7B/8B, 8A 13.00-13.30 buiten spelen 

 
Dinsdag: 

Shift 1: groep 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C 12.00-12.30 buiten spelen 

Shift 2: groep 2A, 2B, 5A, 5B, 6A, 6B 12.30-13.00 buiten spelen 

Shift 3: groep 6B, 7A, 7B/8B, 8A 13.00-13.30 buiten spelen 

 
Donderdag: 

Shift 1: groep 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 4A, 4C, 5A 12.00-12.30 buiten spelen 
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Shift 2: groep 2A, 2B, 4B, 5B, 6A, 6B  12.30-13.00 buiten spelen 

Shift 3: groep 7A, 7B/8B, 8A 13.00-13.30 buiten spelen 

 
Vrijdag: 

Shift 1: groep 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C 12.00-12.30 buiten spelen 

Shift 2: groep 2A, 2B, 5A, 5B, 6A, 6B 12.30-13.00 buiten spelen 

Shift 3: groep 7A, 7B/8B, 8A 13.00-13.30 buiten spelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gymrooster 2020-2021 

                                                                                                          

Maandag  
08.30 – 09.15    groep  3a                                 08.45-09.30 groep  1a          speellokaal  
09.15 – 10.00    groep  3b                                         09.30-10.15 groep  1b          speellokaal         
  
10.15 – 11.00    groep  4a                                  10.15-11.00 groep  2a          speellokaal                    
11.00 – 11.45    groep  4c                     11.00-11.45 groep  2b          speellokaal                  
11.45 – 12.30    groep  4b                                                               (13.00-13.45          groep  1c          speellokaal)                         
Pauze                                        
13.30 – 14.15    groep  7a 
14.15 – 15.00    groep  7b/8b 
  
Dinsdag 
08.30 – 09.15   groep  7b/8b                                     
09.15 – 10.00   groep  8a 
10.00 – 10.45   groep  7a 
10.45 – 11.30   groep  6b 
Pauze 
13.00 -- 13.45   groep  1a + leerkracht       speellokaal 
13.45 – 14.30   groep   1b + leerkracht      speellokaal 
  
Woensdag 
08.30 – 09.15    groep  6a                                                 08.45-09.30 groep  2a      speellokaal + 
leerkracht 
09.15 – 10.00    groep  6b                                                                09.30-10.15 groep  2b      speellokaal + 
leerkracht 
10.00 – 10.45    groep  7b/8b    (10.15-11.00         groep  1c      speellokaal) + 
leerkracht 
10.45 – 11.30    groep  8a                        
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Donderdag 
08.30 – 09.15    groep  7a 
09.15 – 10.00    groep  5b 
10.00 – 10.45    groep  5a                          
10.45 – 11.30    groep  4a 
11.30 – 12.15    groep  4b 
Pauze 
12.45 - 13.30     groep  4c 
13.30 - 14.15     groep  3a 
14.15 – 15.00    groep  3b 
  
                                                                                                            Vrijdag 
                                                                                                             08.30 – 09.15    groep  4c 
                                                                                                             09.15 – 10.00    groep  4b 
                                                                                                             10.00 – 10.45    groep  4a 
                                                                                                             10.45 – 11.30    groep  5a 
                                                                                                             11.45 – 12.30    groep  5b 
                                                                                                             Pauze     
                                                                                                             13.30 – 14.15    groep  6a                              
                                              14.15 – 15.00    groep  8a 
 

 

 Zwemrooster schoolzwemmen groepen 5 en 6 op maandag. 
 

1e deel van 
het jaar 

Groep 6A en 6B 13.00u. bus 
vertrekt 

13.30u.-14.30u. 
zwemles 

15.00u. terug op 
school 

2e deel van 
het jaar 

Groep 5A en 5B  13.00u. bus 
vertrekt 

13.30u.-14.30u. 
zwemles 

15.00u. terug op 
school 

 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Activiteitenplanning. 
  

31 augustus Start schooljaar 

14 t/m 18 september Kennismakingsgesprekken 

15 september Informatiebijeenkomst met directie groep 1 t/m 8 (18.45-
19.30) 

21 t/m 25 september Week tegen pesten 

30 sept. t/m 15 oktober Kinderboekenweek “En toen?”  

14 oktober Sponsorloop  

15 oktober Groep 1 en 2 thema-afsluiting: Kinderboekenweek 

6 november Schoolavond 1 

11 en 12 november Kom in de klas dagen - groep 3 t/m 8 

18 november Rekenochtend 1 

24 november Voortgangsgesprekken vanaf 15:00 uur 
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26 november Informatieavond V.O. groep 7 en 8 

4 december  Sinterklaasfeest (12.30 uur uit) 

10 december Kijkmiddag 1 (groep 3 t/m 8, 15.00-15.30) 

16 december Kerstviering/kerstdiner (17.00–19.00) 

7 januari Adviesgesprekken LWOO/PRO 

12 januari Kijkmiddag 2 (groep 3 t/m 8, 15.00 – 15.30) 

17 februari Groep 1 en 2 thema-afsluiting: “Op straat” 

18 februari Rapportgesprekken vanaf 13.00 uur 

19 februari Rapport 1 mee (13.00 uur uit) 

10 maart  Rekenochtend 2 

22 maart Kijkmiddag 3 (groep 3 t/m 8, 15.00-15.30) 

1 april  Paasviering (12.30 uur uit) 

9 april Schoolfotograaf 

20 april Groep 1 en 2 Thema-afsluiting: "Nieuw leven” 

20 en 21 april Eindtoets groep 8 

23 april Koningsspelen (1 t/m 4) 

26 t/m 30 april Lekker Fit week 

18 mei Kijkmiddag 4 (groep 3 t/m 8, 15.00 – 15.30) 

19 mei Sportdag (5 t/m 8) 

21 mei Schoolavond 2 

1 en 2 juni  Kom in de klas dagen - groep 3 t/m 8 

4 juni Schoolreis groep 1 t/m 7 

7 t/m 10 juni Avondvierdaagse (onder voorbehoud) 

16 t/m 18 juni of 23 t/m 25 
juni 

Kamp groep 8 

25 juni Familiedag 

6 juli Rapportgesprekken vanaf 13.00 uur 

7 juli Rapport 2 mee 

9 juli Groep 1 en 2 thema-afsluiting: “Feest” 

12 juli Musical - afscheidsavond groep 8 

13 juli Afscheidsdag groep 8 leerlingen 

15 juli Laatste schooldag 

16 juli Kinderen vrij 

 
 
 
Noot: Deze activiteitenplanning kan gedurende het schooljaar nog aangevuld en/of gewijzigd 
worden. Data zijn onder voorbehoud. Indien er iets wijzigt, wordt u hierover in de 
nieuwsbrief op de hoogte gebracht. Nadere informatie over de genoemde activiteiten 
worden t z.t. doorgegeven. 


