
 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

Maandag 4 november OR vergadering 

Donderdag 7 november Nationaal Schoolontbijt 

Maandag 11 november  Sint Maarten 

Dinsdag 12 november Start schoolfruit 

Vrijdag 15 november School versieren Sint 

Maandag 18 november Beatrix Expo 

Vrijdag 22 november volgende nieuwsbrief 

 

  

 

 

 

 

 
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met de voorbereidingen van 
de Beatrix-Expo die op maandag 18 november plaatsvindt van 17u. tot 
18u. Noteert u dat alvast in de agenda! 
 
De luizenpluis ouders zijn gisteren weer geweest. Het haar van 
kinderen is goed gecontroleerd.  We bedanken de ouders voor hun 
inzet. 

 
 

Komende activiteiten 
In dit nummer 

1 Komende activiteiten 

1 Wat actueel is 

2 Schoolontbijt 

2  6 november 

2 schaaktoernooi 

2 sint toneel 

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

Wat actueel is 



 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

 

I In verband met de staking op woensdag 6 november, is het schoolontbijt 

verzet naar donderdag 7 november. 

We vragen van u om uw kind in een tasje, bord en bestek mee te geven. 

 

Schoolontbijt 

6 november 
In verband met de staking zijn de groepen 1/2A, 7/8 deze dag vrij. 

Op de website staat verder informatie over de staking. 

Sinttoneel 
Sinttoneel Ook dit jaar wordt er weer een voorstelling en film voor de kinderen van 

groep 3 t/m 8 georganiseerd. De voorstellingsdagen zijn op 25 en 26 november. 

Meer informatie volgt binnenkort. 

 

 

Schoolfruit 
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school 3 porties groente of 

fruit per week. 

De Beatrixschool doet namelijk mee aan het EU-schoolfruit. 

Ook zijn er lessen over gezonde voeding. Vanaf 11 november krijgen de kinderen 

op woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente tijdens de pauze. 

 

Schaaktoernooi 
Voor leerlingen van de basisschool wordt er op 30 oktober weer het jaarlijkse 

schaaktoernooi georganiseerd. Het toernooi vindt plaats in het clublokaal van de 

schaakclub in Onna. Onze school is ook vertegenwoordigd. Jake uit groep a en 

Karlijn uit groep 8. Veel succes! 


