
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week….. 
 
De klok wordt aankomende zaterdagnacht een uurtje 
teruggedraaid, de tijd dat het ’s middags vroeg 
donker wordt en spoedig zal het dan ’s ochtends ook 
donker zijn als de kinderen naar school komen.  
 
Tussen nu en de Kerstvakantie staan verschillende 
activiteiten gepland, maar door de huidige situatie is 
het ook voor ons moeilijk om te zien hoe het allemaal 
verloopt zoals Beatrix-expo,   
 
 

Sinterklaas – en Kerstviering 
Intern zijn wij met de voorbereiding bezig, maar op dit moment is het lastig om te 
zeggen hoe het gaat worden de aankomende maanden. Dit is ook weer afhankelijk 
van de ontwikkelingen van het virus en de daarbij behorende maatregelen waar wij 
ons aan moeten houden. 
Blijf allen gezond en houd rekening met elkaar! 
 
 
 

Komende activiteiten 

 
 

4 november: Nationaal schoolontbijt 

 

4 november: OR-vergadering 

 

9 november: start EU-schoolfruit 

 

13 november: nieuwsbrief 

 

17 november: MR-vergadering 
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OR- herinnering ouderbijdrage 
 
Denk u aan de vrijwillige ouderbijdrage. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen is 
de ouderraad afhankelijk van de vrijwillige bijdrage, die ieder jaar aan de ouders 
wordt gevraagd. De bijdrage is €19,50 per kind (max. drie kinderen per gezin). 

Het grootste deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de activiteiten 
Sinterklaascadeaus, kerstviering, paasviering, drinken en wat lekkers bij andere 
schoolactiviteiten. Het geld dat overblijft is bestemd voor zaken waar alle kinderen 
plezier van hebben (geen lesmateriaal). Ook heeft de ouderraad voor de 
Avondvierdaagse schoolhesjes gekocht, zodat wij duidelijk herkenbaar zijn 
Momenteel maakt de ouderraad met de schoolpleincommissie plannen om het 
schoolplein op te knappen en ook hiervoor wordt een bedrag vrijgemaakt. 
 
Van de ouderbijdrage worden niet de schoolreizen en de deelname aan de 
Avondvierdaagse betaald! 

Aan het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd over de hoogte van de 
ouderbijdrage en de wijze waarop u deze kunt voldoen. 
We verzoeken u dringend de ouderbijdrage tijdig over te maken op ons 
rekeningnummer. 
Voor de volledigheid het bankrekeningnummer: NL 83 RABO 0322 0876 43 t.n.v. 
Ouderraad Beatrixschool. 

 

Beatrix- expo 
Op maandagmiddag 23 november staat er een Beatrix-expo gepland, maar op de 
huidige manier kan het niet doorgaan. Wij denken na over een alternatieve oplossing 
voor de Beatrix-expo. Binnenkort hoort u hier meer van. 
 
 

Aanmelden 4-jarigen / Inschrijven 

broertjes en zusjes 
Veel kinderen bij ons op school hebben jongere broertjes en 
zusjes die wellicht volgend schooljaar ook naar de Beatrixschool 
gaan. Dat kan ook pas in september 2021 zijn.  
Graag willen we dit nu al weten i.v.m. de leerlingenaantallen.  
U kunt nu alvast een aanmeld/inschrijfformulier opvragen. Alvast bedankt. 

 

Ingekomen post 

 

Bericht van GGD IJsselland: landelijke introductie CoronaMelder-

app 
Wij informeren u graag dat we sinds 17 augustus 86 keer de CoronaMelder-code samen met 
de positief geteste persoon konden delen. 
Onze bevindingen zijn positief. De CoronaMelder werkt in aanvulling op het reguliere bron- 
en contactonderzoek van de GGD. Gaandeweg is de app in de afgelopen periode 
geoptimaliseerd en vanaf 10 oktober dus landelijk te gebruiken. 
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In deze tijd van fors stijgend aantal besmettingen, is het des te belangrijker dat we met z’n 
allen proberen het virus in te dammen. De CoronaMelder-app helpt ons hierbij. 
Hier leest u meer over onze ervaring met de app gedurende de 
praktijktest: https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/86-keer-
coronamelder-code-gedeeld/ 
  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdijsselland.nl%2Fover-de-ggd%2Fnieuws%2Fitem%2Farticle%2F86-keer-coronamelder-code-gedeeld%2F&data=02%7C01%7Cdirectie%40obsbeatrixschool.nl%7Cf0235d5bee5149686ffe08d86ec5c928%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637381143058585311&sdata=m%2BM%2BTrzuCodJnaJa5bCoXijxqwO9vkmzWgLQgfc6ytg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdijsselland.nl%2Fover-de-ggd%2Fnieuws%2Fitem%2Farticle%2F86-keer-coronamelder-code-gedeeld%2F&data=02%7C01%7Cdirectie%40obsbeatrixschool.nl%7Cf0235d5bee5149686ffe08d86ec5c928%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637381143058585311&sdata=m%2BM%2BTrzuCodJnaJa5bCoXijxqwO9vkmzWgLQgfc6ytg%3D&reserved=0

