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Nieuwsbrief 1                                                                 september 2021 
 
Agenda: 

13 t/m 15 september: Kamp groep 8 

20 t/m 24 september: 

kennismakingsgesprekken 

29 september: Kinderpostzegels groep 8 

 

Start schooljaar 

De kinderen zijn weer begonnen. Heerlijk 

om te zien hoe ze weer aan het werk zijn. 

De leerkrachten hebben de klassenbrief 

verstuurd en zullen binnenkort de 

kennismakingsgesprekken starten. In 

social schools heeft u dan de mogelijkheid 

om een tijd te reserveren. Dit kan vanaf 7 

september om 16.00 uur. De 

informatieavond van de directie (14 

september) zal dit jaar niet plaatsvinden. 

Wij zullen u via social schools berichten. 

Iedereen een fijn schooljaar gewenst! 

 
 

overblijfbijdrage 

Vanaf cursusjaar 2021-2022 wordt de 

ouderbijdrage niet meer gevraagd. De 

bijdrage voor de schoolactiviteiten, zoals 

de schoolavonden, sportdagen, kamp en 

schoolreis worden voortaan door stichting 

PCBO bekostigd. 

Dit geldt niet voor de overblijf bijdrage. 

Het overblijfgeld (50 euro voor een heel 
jaar per kind of 5 euro per maand per 
kind) kunt u overmaken op 

rekeningnummer NL30 ABNA 0613599322 
t.n.v. CBS Beatrix. Onder vermelding van 
de naam en groep van uw kind(eren). 
Mocht u het overblijfgeld contant willen 
betalen dan neemt u daarvoor contact op 
met dhr. Wink. 
 

 
Veilige verkeerssituatie  

In samenwerking met de politie hebben 

we nagedacht over een veilige 

verkeerssituatie op de Herenoord. Politie 

zal de komende tijd gaan handhaven. Het 

onveilige verkeersgedrag, denk aan te 

hard rijden, parkeren en stilstaan, leidt nu 

tot onveilige situaties voor onze kinderen 

en ouders die naar school gaan. 

Om bij de gemeente de urgentie aan te 

geven is het van belang dat er 

daadwerkelijk ook meldingen 

binnenkomen. U kunt meldingen over 

onveilig gedrag op de Herenoord 

doorgeven aan de wijkagent via nummer 

0900-8844. 

 
Corona beleid 
Kinderen die alleen neusverkouden zijn 
moeten 24 uur klachtenvrij zijn, voordat ze 
weer naar school mogen. Kinderen met 
koorts of benauwdheidsklachten moeten 
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5 dagen in quarantaine en zich laten 
testen. Mits klachtenvrij mogen ze weer 
naar school. Worden ze niet getest dan 
geldt  10 dagen quarantaine. 
We kunnen niet voorspellen hoe het zal 
gaan en/of eventuele besmettingen 
ervoor zorgen dat er groepen thuis komen 
te zitten. Dit kan natuurlijk best een keer 
gaan voorkomen. We zullen u dan zo snel 
mogelijk op de hoogte stellen.  
De beslisboom van het RIVM blijft leidend! 
U bericht de school wanneer uw kind 
klachten heeft en wanneer er binnen uw 
gezin personen zijn die positief getest zijn. 
Blijf dan thuis!! 
 

Inschrijven 
We zitten al vol wat betreft het schooljaar  
2021-2022. Wanneer er komende jaren 
broertjes of zusjes ingeschreven moeten 
worden in groep 1 willen we u vragen zo 
spoedig mogelijk een afspraak te maken 
met de directie.  
Ouders die hun kind op Dikkie Dik 
plaatsen, hebben niet automatisch een 
plek op de CBS Beatrix. We werken hier 
met een wachtlijst. Broertjes en zusjes 
hebben altijd plek. Ook hiervoor geldt wel 
tijdig inschrijven. 
 
Jeannet van den Berg en Albert-Jan Wink 
 


