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Schoolreisje en
kleuterfeest
Studiedag

alternatief
School is gesloten
Opvang is open

Informatie vanuit de kinderopvang KDV / PO / BSO
Vanaf deze week zullen wij als KC Da Vinci het Da Vinci blad elke week aan alle ouders van het KC
versturen.
U vindt in het informatie stukje belangrijke informatie, stukjes vanuit de groep of leuke weetjes.
Deze week is het heerlijk weer geweest en zijn wij met de kinderen veel naar buiten gegaan. Met dit
mooie weer zullen er ook regelmatig wateractiviteiten worden aangeboden. Wij gaan niet naar
buiten op de hoogste zonuren, dan is het binnen behagelijker dan buiten.
Wilt u checken of de reservekleding qua maat nog klopt? U kunt ook een petje of hoedje meegeven
als u het prettig vindt als het hoofd van uw kind beschermd wordt. Wij hebben op locatie
zonnebrand staan en zullen de kinderen regelmatig insmeren. Wilt u thuis voor aankomst bij het
kindcentrum al starten met insmeren, dan is het al goed ingetrokken als wij in de ochtend gelijk naar
buiten gaan.

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 zijn
momenteel druk bezig om een leuke dag te organiseren voor alle kinderen en houden u daarvan op
de hoogte.

Quarantaine
Alle kinderen en leerkrachten van groep 4 en groep 6 zitten helaas thuis in quarantaine. Dat is
natuurlijk niet leuk en we wensen hen succes. Gelukkig hebben de kinderen allemaal goed
gereageerd en wordt er wel thuisonderwijs verzorgd. Alle spullen en de laptops zijn mee naar huis.

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

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 werken momenteel met een nieuw blok. Daarin staat “iedereen draagt een steentje bij”
centraal. De leerlingen leren een actieve bijdrage te leveren aan de groep als gemeenschap.

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.

