
 

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

   
Nieuwsbrief 2                                                          september 2020 
 
Agenda: 
14 sept. t/m 18 sept: 

kennismakingsgesprekken (telefonisch/ 

teams) 

21 sept t/m 25 sept: Week tegen pesten 

23 september: kinderpostzegelactie groep 8 

25 september: studiedag (kinderen vrij) 

 

Juf Manders naar 2A 

Juf Manders zal vanaf 1 september op 

woensdagochtend als klassenassistent 

verbonden zijn aan groep 1B. Op 

donderdagochtend staat zij op groep 2A 

 

Kennismakingsgesprekken 

De kennismakingsgesprekken zullen de 

leerkrachten gaan voeren via de telefoon of 

via het programma Teams op de computer. U 

wordt hiervoor uitgenodigd door de 

leerkracht. 

 

stagiaires 

Ook dit jaar zullen er weer verschillende 
studenten aan de slag gaan op de CBS Beatrix. 
Hieronder een overzicht van de groepen, 
studenten en stagedagen. De student heeft 
zich middels een korte brief aan de ouders van 
de desbetreffende groep voorgesteld. We 
wensen alle studenten een leuke en leerzame 
tijd op de CBS Beatrix.   
 
     
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Overblijf 
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. t.n.v. CBS 
Beatrix. Onder vermelding van de naam en 
groep van uw kind. Mocht u het overblijfgeld 
contant willen betalen dan neemt u daarvoor 
contact op met dhr. Wink. 
 
Betaling ouderbijdrage 
Wij willen u vriendelijk vragen de jaarlijkse 
ouderbijdrage van 18 euro per kind te betalen.  
Wilt u dit bedrag overmaken op 
rekeningnummer van de ABNA: 
NL66ABNA0636195503 t.n.v. 
Oudercommissie CBS Beatrix. 
 
Wij vragen u op de overschrijving de naam en 
groep van uw kind(eren) te vermelden.  
De leden van de ouderraad willen graag hun 
best blijven doen om voor de kinderen leuke 
activiteiten te blijven organiseren, maar 
daarvoor is uw bijdrage onmisbaar.  
Wij hopen op een spoedige betaling. 
 
 
Jeannet van den Berg en Albert-Jan Wink 

Groep  Naam student  Stagedagen  

1A  Roeland Dam  dinsdag  

2A  Melody Molina  maandag, dinsdag  

3A  Thari Garcia  donderdag  

4B  Buket Kilic  donderdag  

5A   Diego Devis  donderdag, vrijdag  

5B  
Jordy van der 
Waart  

dinsdag, woensdag  

7A  Mathijs Saccol  donderdag, vrijdag  

7/8B  Liesbeth Eefting  maandag, dinsdag  

8A  Peter Reitsma  dinsdag  
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