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Nieuwsbrief 2                                                                 september 2021 
 
Agenda: 

20 t/m 24 september: 

kennismakingsgesprekken 

21 september: sponsorloop 

29 september: Kinderpostzegels groep 8 

6 oktober: opening Kinderboekenweek 

15 oktober: afsluiting kinderboekenweek 

Kinderen 12.30 uur uit (geen lunch) 

18 t/m 22 oktober: Herfstvakantie 

 

Studiedag 8 oktober gaat niet door. 

Dit wordt een gewone lesdag! 

 

Thomas van Wanrooij 

Thomas heeft vandaag alle groepen een 

bezoekje gebracht. Thomas is oud-leerling 

van de school en heeft op de 

paralympische spelen een prachtige 

bronzen medaille gewonnen op de 

tweehonderd meter wisselslag. De 

kinderen hebben de plak even mogen 

voelen en wegen. De kinderen hadden 

vragen voor Thomas en hij nam alle tijd 

om ze te beantwoorden. Een van de leuke 

vragen was: “ Was het water koud of 

warm?” “ Koud!! …heel koud”, zei 

Thomas. 

 

 

Juf Vaandrager 

Wij hebben juf Vaandrager aangenomen 

als onderwijsassistent/ voorschoolleidster. 

Zij zal per 1 oktober op de CBS Beatrix en 

Dikkie Dik gaan werken. We wensen haar 

veel plezier op de Beatrix. Zij zal in eerste 

instantie gaan ondersteunen in groep 1A. 

 

Te laat komen 

We merken dat een aantal kinderen te 

laat in de groepen zijn. U bent als ouder 

verantwoordelijk dat uw kind op tijd op 

school komt. Het is voor uw kind en de 

andere kinderen erg storend wanneer een 

kind later binnenkomt. Tevens wordt te 

laat komen gezien door leerplicht als 

ongeoorloofd verzuim en zijn wij bij 

herhaling verplicht om dit door te geven 

aan leerplicht. 

 

Kinderboekenweek 

Op 6 oktober start de kinderboekenweek. 

Deze week zal in de groepen gewerkt 

worden rondom het thema. 
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Kamp groep 8 

Groep 8 is deze week op kamp geweest 

naar Burgh-Haamstede. 

Ze hebben allerlei activiteiten gedaan en 

het was prima weer. Het zwembad, de 

fietspuzzeltocht en het klimbos waren 

superactiviteiten. 

Een geslaagd kamp!! 

 

 
 

 
 

Ipads bij de groepen 1 en 2 

De kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen 

sinds vorige week met de Ipads aan het 

werk. Ze vinden het erg leuk en leerzaam! 

  

 
 

 
 

Buitenspeelmateriaal 

We hebben voor het plein bij de kleuters 

speelmateriaal aangeschaft. De kinderen 

kunnen nu naar hartenlust met de nieuwe 

karren spelen. 
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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. 
 

 
 
Corona beleid 
Wij wachten nog op de nieuwe richtlijnen 
waardoor wij het juiste beleid kunnen 
voeren. Tot die tijd geldt: 
Kinderen die alleen neusverkouden zijn 
moeten 24 uur klachtenvrij zijn, voordat ze 
weer naar school mogen. Kinderen met 

koorts of benauwdheidsklachten moeten 
5 dagen in quarantaine en zich laten 
testen. Mits klachtenvrij mogen ze weer 
naar school. Worden ze niet getest dan 
geldt  10 dagen quarantaine. 
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 
 


