
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Inleiding 

Gelukkig dalen de coronacijfers en wordt er 
steeds meer mogelijk en gaan er ook steeds meer faciliteiten open.  
Hopen dat deze daling blijft doorzetten en dat we niet meer terugvallen.  
Het einde van het schooljaar nadert, nog een aantal weken en dan is het alweer zomervakantie!  

Tot die tijd wordt er nog hard gewerkt door de kinderen (en leerkrachten), maar natuurlijk vergeten 
wij ook niet dat ontspanning ook erg belangrijk is!  
We hopen dat de zon snel gaat schijnen, dat de temperatuur gaat oplopen en dat de korte broeken 
uit de kast kunnen worden gehaald. 

Studiedagen 

Op vrijdag 11 en maandag 14 juni staan er 2 studiedagen gepland. Deze dagen gebruiken wij voor 
planning schooljaar 21-22, het invoeren / analyseren van de afgenomen Cito’s, het in orde maken 
van de portfolio’s etc. 

Afscheid Directeur  
 
Nog een weekje directeur van de Beatrixschool en dan neemt Jan afscheid. Per 1 juni gaat Jan 
werken in Dwingeloo. Op donderdagmiddag 27 mei neemt Jan afscheid van team Beatrixschool.  
Jan komt in de laatste schoolweek terug om dan afscheid te nemen van de kinderen. Hier volgt 
binnenkort meer informatie over via de commissie die dit regelt. 
 
 

Komende activiteiten 

24 mei: 2e Pinksterdag, kinderen vrij 

27 mei: Leerlingenraad 

11 en 14 juni: studiedag- kinderen vrij 

27 mei: laatste werkdag Jan op de Beatrixschool 

31 mei t/m 18 juni: CITO E-toetsen 

11 juni: nieuwsbrief 

11 en 14 juni: Studiedag-  
                                       leerlingen lang weekend vrij 
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Datum  21 mei 2021 

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



 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

Vakantierooster 2021-2022 
Herfstvakantie: 16 oktober 2021 - 24 oktober 2021 
Kerstvakantie: 25 december 2021 - 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie: 19 februari 2022 - 27 februari 2022 
Goede Vrijdag en Pasen: 15 april 2022 - 18 april 2022 
Meivakantie: 25 april 2022 - 8 mei 2022 
Hemelvaartsdag: 26 mei 2022 - 27 mei 2022 
Pinksteren: 6 juni 2022 
Zomervakantie: 16 juli 2022 - 28 augustus 2022 
 

Studiedagen 2021-2022  
· donderdagmiddag 7 oktober 2021 
· maandagmiddag 1 november 2021 
· dinsdagmiddag 30 november 2021 
· woensdag 12 januari 2022 (Op Kop-dag) 
· vrijdag 17 juni 2022 
· nog in te plannen: teambuildingsdag met nieuwe directeur 
 

Overige vrije dagen 
· donderdagmiddag 23 december (vòòr het kerstdiner) 
· vrijdagmiddag 24 december 2021 (vòòr de kerstvakantie) 
· donderdagmiddag 14 juli 2022 (alleen de kleuters!) 
· vrijdagmiddag 15 juli 2022 (vòòr de zomervakantie) 
 

Vervanging directeur  
Op dit moment is er nog niet bekend wie Jan gaat opvolgen als directeur van de Beatrixschool.  
De procedure is in volle gang. Is er meer bekend, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

 
 

 

 
 

 
 

 
  


