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Kalender
Vrijdag 18 juni
Donderdag 24 juni

Schoolreisje en
kleuterfeest
Studiedag

Alternatief
School is gesloten
Opvang is open

Alternatief Schoolreisje/ kleuterfeest
Op vrijdag 18 juni staat ons schoolreisje gepland. Helaas gaat dit jaar ons schoolreisje niet door zoals
we gewend zijn. Wel willen we deze dag feestelijk doorbrengen met de hele school.
We hebben een leuk alternatief feestelijk programma gepland wat uitgevoerd wordt op het
kindcentrum.
De leerlingen krijgen deze dag drie verschillende workshops aangeboden en ook krijgen ze een
lekkere verrassing. De workshops hebben een sportief tintje dus we willen u vragen ervoor te zorgen
dat uw kind makkelijke kleren aan heeft.
Wij kijken er naar uit om er een gezellige en feestelijke dag van te maken!

Juf Paula heeft een zoon!
Op dinsdag 25 mei is juf Paula bevallen van een prachtige gezonde zoon, Mace!
Paula en Mace maken het allebei goed en de juf geniet van haar gezin.
We wensen haar allemaal een heerlijke kraamtijd en zien haar gelukkig weer
terug in oktober.

Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4-18 jaar
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een Haagse Ooievaarspas kunnen bij Leergeld
Den Haag de Schoolspullenpas aanvragen. Met deze Schoolspullenpas kunnen ze, samen
met hun ouders, spullen voor school kopen: pennen, potloden, gymspullen, mappen… en
wat er verder nog nodig is voor school.
De waarde van de pas is € 50 voor kinderen op de basisschool; € 250 voor brugklasleerlingen
en € 150 voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs.
Zelf aanvragen met het aanvraagformulier?
Eind mei heeft Leergeld Den Haag een aanvraagformulier gestuurd op naam van het kind.
Dit aanvraagformulier heeft u thuis ontvangen. U kunt de gegevens op het formulier
controleren. Kloppen de gegevens, dan kan het formulier, met een handtekening van de
ouder/verzorger, naar Leergeld Den Haag worden teruggestuurd. Gebruik hiervoor de
antwoordenvelop (postzegel niet nodig).
Digitaal aanvragen: snel en makkelijk
U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag:
https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp

Aanvraagformulier niet ontvangen?
Bel of mail met Leergeld Den Haag als u 8 juni nog geen aanvraagformulier hebt ontvangen.
T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-don 9.00-12.30)
Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl

PO-protocol coronamaatregelen niet aangepast
Tot de zomervakantie blijven de huidige coronamaatregelen gelden voor het basisonderwijs.
Ondanks de versoepelingen blijven de regels tot zomervakantie hetzelfde voor de school. Hierdoor
moeten wij vasthouden aan de cohorten en kunnen wij kinderen niet in een andere groep worden
geplaatst als een leerkracht afwezig is. We danken u voor uw begrip hiervoor!

Opvoedsteunpunt Escamp

Groep 7 deelt flyers uit
De leerlingen van groep 7 stonden deze week bij het hek om mooie zelfgemaakte flyers uit te delen.
In deze flyers wordt aandacht besteed aan veilig parkeren en niet roken voor de school.
We zijn blij dat de leerlingen hier zoveel aandacht aan besteden en hopen er ook op dat u hierop let
en zorgt voor een veilige situatie voor het schoolplein.

Vreedzame school
Wij gaan de aankomende tijd werken met een nieuw blok. Hierin staat het thema ‘We zijn allemaal
anders’ centraal. De leerlingen ontwikkelen een open houding ten aanzien van verschillen tussen
mensen.

Vragen en informatie

Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687.
Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Social Schools contact
opnemen met de leerkracht.

