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Nieuwsbrief 6                                                                                november 2020 
 
Agenda: 
24 november: voortgangsgesprekken 15.00-

21.00 uur. 

4 december: Sinterklaasfeest (kinderen 12.30 

uur uit, geen overblijf) 

17 december: Kinderen 12.30 uur uit. (geen 

overblijf) 

18 december: Kinderen lesvrij. 

21 december t/m 1 januari: kerstvakantie 

 

Personeel 

Juf Kortenhoeven is op 28 oktober, een beetje 

te vroeg, bevallen van een gezonde zoon. 

Meester Wijmans en juf Kortenhoeven 

hebben hem de naam Kyran gegeven. Met 

moeder en zoon gaat het uitstekend. Hij houdt 

de juf en de meester goed bezig! We wensen 

hen veel geluk! 

 

 
 

Juf Siem gaat trouwen 

Ondanks de maatregelen gaat juf Siem op 12 

december trouwen. We wensen de gymjuf en 

haar toekomstige man een mooie dag toe! Op 

donderdag 10 december en maandag 14 

december is de juf afwezig. 

 

 
 

Kerstviering 

De gezamenlijke viering op het plein en de 

avondviering in de groepen op 16 december 

gaan niet door.  

Wij zullen donderdagochtend 17 december 

het kerstfeest vieren in de groepen met een 

gezellig kerstontbijt en het kerstverhaal. 

 

Sinterklaasfeest 

Het sinterklaasfeest van dit jaar zal anders 

gaan verlopen. We houden geen intocht op 

het plein. Sint zal de kinderen van de groepen 

1 t/m 4 in het speellokaal ontvangen. Ouders 

kunnen daarbij niet aanwezig zijn. We zullen 

wel foto’s maken van dit feest, deze zullen wij 

met u delen.  
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Sponsorloop 
De opbrengst van de sponsorloop dit jaar is: 

 

€ 4149,19. 

 

Een heel hoog bedrag!!! Alle kinderen super 

bedankt voor hun inzet. We gaan €2075,00 

overmaken naar Unicef en het andere bedrag 

zal worden besteed aan het schoolplein. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Groep 1C 

Op 1 februari starten wij de nieuwe groep 1C 

op. We zijn druk bezig om de leerkrach(ten) te 

werven. 

 

Inschrijven 

We zitten al behoorlijk vol wat betreft het jaar 

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 

 

Voortgangsgesprekken 

Op 24 november zullen de leerkrachten 

telefonisch of via Teams gesprekken voeren 

over de voortgang van uw kind. We willen u 

vragen de tijden aan te houden. 

 

Voorlichting Voortgezet Onderwijs groep 7 en 

8 

De geplande informatieavond op 26 

november komt te vervallen. De informatie zal 

op een andere wijze met u gedeeld worden. U 

wordt hierover geïnformeerd.  

 

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 

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 
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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 
 


