
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beslisboom 

Sinds 25 februari zijn de versoepelingen 

verder doorgezet. Dat heeft ook geleid tot 

een update van de beslisboom. U ziet hem 

hier en bovendien is hij terug te vinden op 

onze website (Praktische Info - Corona). 

Deze beslisboom laat zien bij welke klachten 

uw kind wel/niet naar school mag. Bij 

vragen kunt u natuurlijk altijd even contact 

opnemen. 

We zijn blij met de versoepelingen, temeer 

omdat die betekenen dat we u als ouders 

weer op school mogen verwelkomen. Ook 

mogen we met groepen kinderen weer naar 

voorstellingen en excursies. Bijna terug bij 

het 'oude normaal' dus. 

 

Gezonde pauzehap en traktaties 
Tijdens de coronaperiode zagen we het aantal voorverpakte pauzehappen en traktaties sterk 

toenemen. Zeer verklaarbaar vanuit de geldende hygiënemaatregelen. 

Dit waren vaak niet direct de meest gezonde hapjes en traktaties. Denk aan chocoladekoeken, 

chips en dergelijke.  

Nu de coronamaatregelen weer verleden tijd zijn, willen we u toch graag attenderen op het 

belang van een gezonde pauzehap en traktatie. We verzoeken u uw kind vooral fruit mee te 

geven voor de pauze en ook bij traktaties voor een gezonde versnapering te gaan. 

Als school promoten we van harte een gezonde levensstijl en gezonde voeding.  

 

Peuteropvang Trix officieel VVE-locatie 
Sinds 1 maart is POV Trix officieel een VVE-locatie. VVE staat voor 'Voor- en Vroegschoolse 

Educatie'. Dit betekent dat Trix 4 ochtenden POV gaan aanbieden. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

De nieuw af te nemen contracten gaan als volgt:  

maandag en donderdag 8.30 – 12.30;  

dinsdag en vrijdag 8.30 – 12.30. 

 

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

Dit staat er de komende periode op het programma: 

7 maart: Groep 4: Excursie Rietsnijder 

7 maart: MR-vergadering 

10 maart: luizenpluizen 

11 maart: Groep 3/4 a +b: Riet en water- erfgoed- op school 

17 maart: Groep 5/6 a+b: Drama Hahaha, hihihi...ssst -op 

school 

17 maart: Kangoeroewedstrijd 

25 maart: nieuwsbrief 

28 maart: Schriftelijk Verkeersexamen 

30 maart: Grote Rekendag 

31 maart: leerlingenraad 
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Eind vorige maand hebben Alunka Zwolle, Marije Ebbeling en Mirjam Ringsma eind hun VVE 

Piramide behaald. Zij zijn nu gediplomeerd om op officiële VVE locaties te mogen werken. 

Proficiat namens het team van de Beatrixschool! 

Dit is een prachtige stap voor POV Trix, maar ook als school profiteren we daar natuurlijk volop 

van mee. We zijn trots op 'onze' kinder- en peuteropvang 😉 

 

 
 
 
 
 
 


