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Agenda 

4 oktober  
5 t/m 14 oktober 
5 oktober 
13 oktober 

Jinc-stage groep 7 en 8 
Kinderboekenweek 
Opening Kinderboekenweek 
Boekenbal 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 
 

7 oktober 
9 oktober 
 

Danial 
Saar 
 

groep 4B 
groep 5 
 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober start de 
Kinderboekenweek met als thema; Gi-Ga-
Groen.  
 

Deze dag mogen de kinderen verkleed op 
school komen als iets uit de natuur.  
Denk aan bloemen, bomen, planten, dieren 
of een boswachter.  
We starten op woensdag 5 oktober de Kinderboekenweek met een gezamenlijke opening.  
Daarna zullen alle groepen op hun eigen manier bezig zijn rondom dit thema. 
Eén van de activiteiten is dat leerlingen uit de groepen 7 en 8 gaan voorlezen in de lagere 
groepen.   
Maar… we zouden het ook heel leuk vinden als ouders, opa’s of oma’s een stukje willen voorlezen 
uit hun favoriete (kinder)boek. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van de 
desbetreffende groep.  
De Kinderboekenweek sluiten wij af met het boekenbal, dat zal plaatsvinden op donderdag 13 
oktober. Ook dan mogen de kinderen verkleed komen.  
 

Afsluiting: Boekenbal donderdag 13 oktober  
17.00-17.45  de groepen 1, 2 en 3  
18.30-19.15 de groepen 4a, 4b en 5  
19.30-20.15 de groepen 6, 7 en 8  
 
Een boek! 
Tijdens de Kinderboekenweek worden de nieuwe kinderboeken gepresenteerd! 
Maar ook  in de eerder verschenen boeken staan mooie verhalen. 
Naast dat het leuk is om een boek te kopen en te lezen, kunnen ouders en kinderen ook dit jaar, 



door het kopen van een boek, weer een bijdrage leveren aan de boekencollectie van school. 
Voor elk verkocht kinderboek houdt boekhandel Stevens 20% van het aankoopbedrag apart voor 
onze schoolbieb! 

Hoe gaat het in zijn werk: 

1. Koop een kinderboek van 5 oktober t/m 16 oktober 2022 
2. Laat het bonnetje achter bij Stevens (zij hebben een speciaal laatje voor elke school) 
3. Na de Kinderboekenweek tellen zij alle kassabonnen op 
4. De school krijgt dan een waardebon die je in 2021 kunt gebruiken voor de schoolbieb 

 

Inloopochtend voor de ouders van de groepen 1 tot en met 8 
Fijn dat u er weer was om een kijkje te nemen in de klas! 

 

Inlog besloten gedeelte van de website (herhaling) 
Inlognaam: OudersO 
Wachtwoord: het nieuwe wachtwoord heeft u vorige week in Parro ontvangen. 
 



Appels plukken 
Vandaag hebben de leerlingen uit groep 1 en 2 appels geplukt. Met die appels gaan ze volgende 
week allemaal lekkere hapjes mee koken en bakken. Naast het plukken van de appels hebben ze 
ook een herfstspeurtocht gedaan en was er tijd voor een kleurplaat. Kortom een geslaagd uitje. 

 
Ontruimingsoefening 
Woensdagochtend ging om 10 uur het brandalarm af. Dat betekent ontruiming van het gebouw! 
De leerlingen en de medewerkers hebben de school rustig verlaten en stonden vlot op de 
afgesproken verzamelplek. Top gedaan! 
Dit was een aangekondigde ontruimingsoefening. Alle medewerkers waren op de hoogte van de 
datum en het tijdstip. De leerlingen konden dus voorafgaand aan de ontruiming hun jas 
aantrekken. Zoals gebruikelijk wordt deze ontruiming met het team geëvalueerd. 
In het voorjaar zal er nog een onaangekondigde oefening plaatsvinden. 

Vergoeding schoolkosten voor kinderen tussen 4 en 17 jaar  
(bericht vanuit de gemeente Haarlemmermeer) 
 
Geachte ouder/verzorger,  
Heeft u een laag inkomen en heeft u kinderen tussen 4 en 17 jaar?  
Dan kan de gemeente een deel van de schoolkosten vergoeden.  
In dit bericht leest u wat u moet doen om de vergoeding voor 
schoolkosten te krijgen en welke vergoedingen er nog meer in  
het kindpakket zitten.  
 
U kunt nu een aanvraag doen voor schoolkosten 2022-2023.  
De vergoeding voor schoolkosten is een vast bedrag uit het 
kindpakket. Voor kinderen op de lagere school is de vergoeding maximaal € 155 per kind. Voor 
kinderen op de middelbare school is de vergoeding maximaal € 310 per kind.  
Het kindpakket vergoedt ook andere kosten die ouders/verzorgers maken voor hun kinderen.  



• Laptopregeling: Kinderen tussen 8 en 17 jaar kunnen eenmaal in de 4 jaar een laptop, 
Chromebook of tablet krijgen. Als er meer dan 2 kinderen in een gezin zijn, krijgen zij samen 2 
apparaten per 4 jaar.  
• Jong Haarlemmermeer doet mee! Is een regeling voor kinderen tussen 4 en 17 jaar.  
De gemeente kan de kosten voor sportclubs, muzieklessen, scouting et cetera betalen. 
De vergoeding is maximaal € 500 per kind per jaar. Voor zwemlessen is dat maximaal € 525.  
• Bijles, Citotraining of examentraining is een regeling voor kinderen tussen 9 en 17 jaar.  
De vergoeding is maximaal € 2000 per kind. Eén kind kan één keer zo’n vergoeding krijgen.  
 
Kijk op https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/bereken-uw-recht of u aan de voorwaarden 
voldoet  
Voldoet u volgens deze website aan de voorwaarden om een vergoeding te krijgen?  
Dan kunt u een aanvraag voor een vergoeding indienen. Hiervoor hebben wij informatie nodig 
over uw inkomen en vermogen. 
Dat gaat via Digid. Heeft u moeite met het invullen van formulieren, dan kunt u daar hulp bij 
krijgen. Kijk daarvoor op:https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/aanvraagformulier-sociale-
dienstverlening.  
Wij doen er alles aan om u binnen tweemaanden duidelijkheid te geven over uw aanvraag. 
Door tekort aan personeel kan het langer duren.  
Het is mogelijk dat een medewerker van de gemeente u belt om uw aanvraag te bespreken.  
Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een extra gesprek over uw 
specifieke situatie. Wilt u meer weten over de regelingen van het kindpakket?  
Kijk dan op https://haarlemmermeergemeente.nl/kindpakket. 

Heeft u nog vragen? U kunt terecht bij de pluspunten van MeerWaarde 
Kijk ophttps://www.meerwaarde.nl/pluspuntenvoor een pluspunt bij u in de buurt.  
De pluspunten zijn ook telefonisch bereikbaar op 023-5698888. 
U wordt dan doorverbonden naar een pluspunt bij u in de buurt. 
Hoogachtend, 
Marjolein Steffens-van de Water (Wethouder Fysieke Leefomgeving, Woonbeleid, Jeugd & 
Onderwijs) en Charif El Idrissi (Wethouder Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Inburgering en 
Digitalisering).  

Ik wens u een fijn weekend toe,  Lilian Schuurman   
 
 


