
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelftesten en kerstvakantie 

Eén van de nieuwe coronamaatregelen 

betreft het zelftesten.  

Er wordt dringend geadviseerd aan 

personeel en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 om tweemaal per week een zelftest te 

doen. En bij een positieve uitslag uiteraard een GGD-test. Daarvoor stel de overheid zelftesten 

beschikbaar, die we elk moment binnen zullen krijgen. 

Natuurlijk bepalen de ouders of ze voor hun kind in 6, 7 of 8 gebruik willen maken van deze 

zelftesten. Zo ja, dan kan uw kind wekelijks twee testen van school meenemen. Uw kind kan 

deze bij de leerkracht ophalen.  

Voor dinsdag 14 december staat er weer een persconferentie gepland. We wachten af, of hier 

nieuwe maatregelen worden aangekondigd. 

Zo wordt er de afgelopen tijd volop gespeculeerd over een verlenging van de kerstvakantie. 

Vooralsnog geeft de regering aan dit niet te willen. Tegelijk geeft het OMT het advies de 

kerstvakantie wel te verlengen met een week en adviseert ook de vakbond AOB dit. Kan dus nog 

alle kanten op. Misschien is het goed er toch al rekening mee te houden, dat het kan zijn dat uw 

kind al per 20 december kerstvakantie heeft. We gaan het zien. 

Kerstviering  
Aanstaande donderdag (16 december) is het Kerstfeest op school.  
We hebben het een week vervroegd, omdat wij niet weten wat er tijdens de persconferentie 
wordt besproken. De kinderen mogen deze dag met hun foute kersttrui of met hun mooie kleren 
naar school komen. 
Voor deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te 
nemen. Dit wordt allemaal verzorgd door school, MR en de OR. 
Het Kerstfeest is gewoon onder schooltijd van 08.30 - 14.00 uur. 
We maken er met de kinderen een gezellige dag van. 
Groet, De Kerstcommissie. 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

16 december: Kerstviering 

24 december: Nieuwsbrief 

24 december: alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

27 december t/m 7 januari 2022: Kerstvakantie 

12 januari 2022: Studiedag- alle leerlingen hele dag vrij 

12 januari: OR-vergadering 

13 januari: Luizenpluizen (o.v.b) 

13 januari: Leerlingenraad 

20 januari: MR- vergadering 

21 januari: Nieuwsbrief 
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Ouderbijdrage 
Beste ouders/verzorgers, 
Ieder jaar organiseert het schoolteam in samenwerking met de ouderraad een aantal leuke 
activiteiten voor onze kinderen; het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paasviering, de 
avondvierdaagse enz. In de maand oktober stond er een oproep van de ouderraad in de 
nieuwsbrief met daarin het vriendelijke verzoek de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage over te 
maken. Ook is er een briefje meegegeven naar huis. 
 
Uit onze administratie is gebleken dat wij de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage (€ 19,50 per kind, 
met een maximum van € 58,50 voor 3 kinderen) voor schooljaar 2021/2022 nog niet van 
iedereen hebben mogen ontvangen. 
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken deze alsnog z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL83 
RABO 0322 0876 43 t.n.v. ouderraad Beatrixschool o.v.v. de naam + klas van uw kind(eren). 
 Vriendelijke groet van  de ouderraad 
 

 

 

Medezeggenschapsraad 
De MR heeft weer vergaderd op 24 november jl. Onder ander het volgende is ter sprake 

gekomen: 

- Het geactualiseerde huishoudelijk regelement; 

- Het thema ouderparticipatie: hoe te definiëren en wat willen wij als school? Wordt vervolgd; 

- Toelichting op de begroting 2022; 

- Het definitieve jaarverslag van de MR van 2020-2021 is te raadplegen via de volgende link:  

Wilt u meer weten? Spreek dan een van onze MR-leden aan. 

Jaarverslag MR: 

https://obsbeatrixschool-live-4879457610c74a748-bc22bd9.divio-

media.net/filer_public/84/22/8422a840-2fd2-4a5a-9f79-f4871abea8fe/obs_beatrixschool-

jaarverslag-mr_20-21.pdf 

 

Aanmelden broertjes/zusjes 

Heeft u nog kinderen die bijna 4 jaar worden, dan mogen die alvast aangemeld worden.  
Vraag gerust even via de leerkracht van uw schoolgaande zoon/dochter naar een voorlopig 
aanmeldformulier! 
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