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Nieuwsbrief 7                                                                                december 2020 
 
Agenda: 

17 december: Kinderen 12.30 uur uit. (geen 

overblijf) 

18 december: Kinderen lesvrij. 

21 december t/m 1 januari: kerstvakantie 

 

Personeel 

 

Juf Ouwerling en meester Haverkamp 

Vanaf deze week draaien juf Ouwerling en 

meester Haverkamp groep 6A. 

We wensen beiden veel plezier in de groep. 

 

Juf Corine van Noppen 

Juf van Noppen is herstellende en gaat haar 

werkzaamheden op Dikkie Dik weer oppakken. 

Wij zijn erg blij met dit nieuws! Vanaf 4 januari 

zal zij haar uren voor de groep weer 

opbouwen. 

 

Kerstviering 

Wij zullen donderdagochtend 17 december 

het kerstfeest vieren in de groepen met een 

gezellig kerstontbijt en het kerstverhaal.  

 

Sinterklaasfeest 

Sinterklaas bracht vanmorgen een bezoek aan 

de CBS Beatrix. Fijn dat hij met zijn Pieten de 

groepen heeft begroet en in het speellokaal 

heeft ontvangen. In de groepen 5 t/m 8 waren 

de Pieten weer erg creatief met het maken 

van hele mooie surprises. Wat een gezellige 

ochtend! 
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Mondkapjes 

Wanneer ouders een gesprek hebben op 

school zullen we vragen een mondkapje te 

dragen. Leerkrachten zullen dit ook doen. 

Heeft u geen afspraak dan kunt u de school 

niet betreden, ook niet met een mondkapje. 

Leerkrachten zullen voor- en naschooltijd in 

de gangen een mondkapje dragen 

 

Groep 1C 

Op 1 februari starten wij de nieuwe groep 1C 

op. Juf de Swart (ma, di en wo) en juf 

Kahraman (do en vr) zullen de groep gaan 

draaien. 

 

Veiligheid op het plein 

We merken dat er veel kinderen met stepjes 

of skateboards naar school komen. Dit levert 

op het plein onveilige situaties op. Het is niet 

toegestaan om te fietsen, skaten of te steppen 

op het schoolplein. 

 

Inschrijven 

We zitten al behoorlijk vol wat betreft het 

schooljaar 2020-2021. Wanneer er komend 

jaar broertjes of zusjes ingeschreven moeten 

worden in groep 1 willen we u vragen zo 

spoedig mogelijk een afspraak te maken met 

de directie.  

 

Overblijf betalingen 

De financiën van de school zijn gecontroleerd 

door de MR en zijn goedgekeurd. 

We gaan de komende tijd ouders, die het 

afgelopen jaar nog niet de totale bijdrage 

hebben voldaan, een brief sturen met het 

verzoek de betaling van de overblijf 2019-

2020 in orde te maken. Het resterende bedrag 

kunt u overmaken naar NL30 ABNA 
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0613599322 t.n.v. CBS Beatrix. Vermeld dat 

het gaat om een nabetaling van 2019-2020 en 

de groep en naam van uw kind. 

 
Veiligheid en Corona 
De beslisboom van het RIVM blijft leidend! 
Bericht de school wanneer uw kind klachten 
heeft of er binnen uw gezin personen zijn die 
positief getest zijn. Blijf dan thuis!! 
Dit geldt ook voor leerkrachten en we zullen 
ons uiterste best doen om lesuitval te 
voorkomen. 
 
Betaling ouderbijdrage 
De jaarlijkse ouderbijdrage bedraagt 18 euro 
per kind. Dit bedrag kunt u overmaken op 
rekeningnummer: NL66ABNA0636195503 
t.n.v. Oudercommissie CBS Beatrix.  Ook hier 
weer graag met vermelding van de naam en 
groep van uw kind(eren). 
 
De leden van de ouderraad willen graag hun 
best blijven doen om voor de kinderen leuke 
activiteiten te blijven organiseren, daarvoor is 
uw bijdrage onmisbaar! 
 
 
Jeannet van den Berg en Albert-Jan Wink 
 


