
 

 

 

De vlag gaat uit! 
De scholen gaan weer open! We zijn ontzettend blij dat we de 
kinderen maandag weer mogen ontvangen op school. Natuurlijk zal 
het ook spannend zijn, veel is nog onzeker. In de afgelopen dagen zijn 
de maatregelen bekend geworden en hebben we er als team er alles 
aan gedaan om de school op een werkbare en veilige manier te 
openen. Zoals u op de foto kunt zien ligt de vlag al klaar, want die gaat 
maandagmorgen zeker uit! 
 

Corona maatregelen en veranderingen 
Er zijn een aantal nieuwe maatregelen, die best grote gevolgen hebben voor ons onderwijs. Daarom hebt u  
vandaag een brief ontvangen via Parro. We hopen dat u deze brief heel goed leest, zodat we samen kunnen  
zorgen voor een veilige omgeving voor uw kind(eren) en het team van Beatrixschool. De informatie is ook  
te vinden op de website van onze school. 
 

Hoofdluis 
We hopen het virus buiten de school te houden, maar ook deze kleine kriebelbeestjes!  
Wilt u daarom uw kind dit weekend controleren op hoofdluis? Mochten er luizen of neten  
gevonden worden, hopen we dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de leerkracht van uw 
kind(eren)! 

 

Belangrijk data 
De rapporten gaan, zoals gepland, mee op donderdag 18 februari.  Na de voorjaarsvakantie zullen 
we starten met het afnemen van de Cito toetsen. De Cito rapportkaart zal dus later meegegeven 
worden. Dit is direct ook de reden van het verplaatsen van de 10 minutengesprekken. Voor groep 
3 t/m 8 zullen deze (online) plaatsvinden in de week van 15 t/m 19 maart, zodat (een deel van) de 
Cito uitslag, als het nodig is, meegenomen kan worden in het gesprek. We willen nu alvast benadrukken dat  
de Cito toetsen worden gebruikt om te zien waar de kinderen staan in hun ontwikkeling en niet als ‘beoordeling’. 
Voor de kleutergroepen zullen de gesprekken in de week na de voorjaarsvakantie plaatsvinden, dus van  
1 t/m 5 maart.  
Vrijdag 19 februari stond een studiedag gepland, maar omdat de inhoud van deze dag niet digitaal vormgegeven  
kan worden, hebben we besloten om deze dag naar een later moment te verplaatsen. De kinderen hebben  
deze dag dus gewoon les!  
  

Bedankt 
Lieve kinderen, beste ouders!  
Afgelopen vrijdag heb ik afscheid genomen van de Beatrixschool. Het was een dag vol verrassingen.  
’s Ochtends werd ik door juf Smit opgehaald, op school werd ik toegezongen door alle kinderen.  
Na de koffie heeft groep 1B online een quiz met me gespeeld, daarna deden we met groep 2A online  
bingo. Aan het eind van de ochtend heb ik met alle kinderen van de noodopvang in de speelzaal geluiden  
memory gespeeld. Tussendoor werd ik verwend met allemaal cadeautjes! Bij de lunch kreeg ik een receptenboek,  
ik ga dat lekkers allemaal uitproberen. Ik wil jullie bedanken voor alle kaartjes en cadeautjes, op school en via  
de post. Dank je wel voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad.  
Het is voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Het ga jullie goed! Lieve groeten, Els Admiraal. 
 

Themaweek 
In verband met de coronacrisis is door PCPO Rijssen en de gezamenlijke kerken besloten om  
de Bijbelse Themaweek niet door te laten gaan. In de afgelopen week zou deze plaats hebben  
gevonden, maar er kon nu niet aan gezamenlijke knutselwerkstukken voor in de kerk worden  
gewerkt en ook het fysiek aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten is nu niet mogelijk.  
We hopen dat we volgend jaar januari met het gekozen thema aan de slag kunnen. 
 

https://www.beatrixschoolrijssen.nl/corona-informatie/
http://www.beatrixschoolrijssen.nl/


Maartje vrolijkt de juffen  op!  

Groep 3a voorlopig voor het laatst online! 

Online afscheid van juf Admiraal 

Jona hard aan het werk! 

Fruit verzamelen met groep 5b 

Thema ‘beroepen’: de 
bakker van Naomi uit 
groep 2a!  

Een digitale knuffel van groep 6a! 

Terugblik Open Avond 
Mondkapjes, looproutes en een vrijwel lege school; ook de Open Avond was anders dan anders. Toch konden  
we een groot aantal nieuwe ouders de school laten zien en mochten we al veel inschrijfformulieren in  
ontvangst nemen. Mocht u uw kind (nu 2,5 – 3,5 jaar) nog niet hebben aangemeld, wilt u dit dan alsnog  
doen? Het aanmeldingsformulier is hier te vinden. 
 

Agenda  
 

 
 
 
 
 

 

Een vrolijke foto-indruk van het thuisonderwijs  

 18 februari  Rapporten 

 19 februari  Géén lesvrije dag! De kinderen gaan gewoon naar school 

 22 t/m 26 februari  Voorjaarsvakantie 

 1 t/m 5 maart  10 minutengesprekken groep instroom, 1 en 2 

 15 t/m 19 maart  10 minutengesprekken groep 3 t/m 8 

https://www.beatrixschoolrijssen.nl/downloads/

