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In deze nieuwsbrief:

wist u dat...?
ouderbijdrage: heel belangrijk!
verjaardagen en belangrijke data.
Beste ouders / verzorgers,
Wist u dat…
…we een fantastische laatste dag met Meester
Peter hebben gehad? Meester Peter bedankt alle
kinderen en ouders voor alle cadeautjes, kaartjes
en lekkere dingen die hij gekregen heeft! Hij is
deze dag enorm verwend!

Wie is er jarig?
2-11

Amr 13 jaar

5-11

Yanting

8 jaar

7-11

Maeson

7 jaar

8-11

Brima

7 jaar

…De leerlingen van groep 4/5 bij Jeugdland een
insectenhotel gemaakt hebben?

Belangrijke data komende
periode:

… De leerlingen van groep 6/7 afgelopen woensdag
met een vakdocent van PierK een betonwerkstuk
gemaakt hebben?

Check ook onze SocialSchools
agenda!

… De leerlingen van groep 3 vandaag naar de
kinderboerderij zijn geweest?
… De leerlingen van de groepen 6/7/8 afgelopen
maandag aan alle andere kinderen van school in kleine
groepjes hebben voorgelezen? Dit in het kader van
onze (verlate) Kinderboekenweek. De jongere
leerlingen vonden het erg leuk en de oudere leerlingen
namen hun taak erg serieus!

Ouderbijdrage.
Binnenkort krijgt u weer een brief met de vraag of u de
ouderbijdrage wilt betalen.
Uw bijdrage is van groot belang!!! We betalen hiervan
de cadeautjes van Sinterklaas, extra sportclinics,
uitstapjes naar bijvoorbeeld de Heimanshof of musea,
nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek, festiviteiten
zoals Pasen, Kerst, en het multicultifeest! Het zou
ontzettend jammer zijn, als we deze dingen allemaal
niet meer konden doen met de kinderen!!!
Wist u dat als u de ouderbijdrage door financiële
omstandigheden niet kunt betalen u bij mij een
regeling kunt treffen? Wist u dat u bij de gemeente
geld voor de ouderbijdrage voor school kunt krijgen,
als u 5% boven het minimum inkomen (of daaronder)
krijgt? (uitkering/bijstand/schuldsanering)
Vanaf de website van de gemeente Haarlemmermeer:
Wat is de regeling tegemoetkoming schoolkosten? U
kunt een tegemoetkoming aanvragen voor kosten zoals
de ouderbijdrage, sportkleding of schoolspullen. Voor
deze kosten zijn de volgende bedragen vastgesteld:
▪

€ 155 voor het basisonderwijs.,€ 310 voor het
voortgezet onderwijs.

Link naar de website:
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/tegemoetk
oming-schoolkosten
Als u moeite heeft met het invullen van formulieren of
hulp nodig heeft bij het aanvragen, -dan helpen de
medewerkers van Pluspunt u graag en gratis!
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Studiedag
Alle leerlingen vrij.

Met vriendelijke groet,
Namens het team,

Susanne Pedersen,
Directeur.

