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Agenda




19 juni: schoolreis groepen 1 t/m 7
5 juli: musical en afscheidsavond groep 8
Juffendagen: zie diverse



data
28 juni: vergadering MR

Benoeming nieuwe collega
Zoals u wellicht hebt gehoord, gaat meester Geert
ons aan het eind van het schooljaar verlaten. Hij
volgt zijn hart en verhuist naar Friesland. Daar
heeft hij inmiddels ook een mooie nieuwe baan
gevonden! Juf Martine van der Stok gaat zijn icttaak bij ons op school overnemen. In een latere
nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.
BIJBELVERHALEN
weken 25 en 26: Vol emotie
Inhoud: Over het gevoelsleven van David, zijn
liefde voor God, voor muziek, voor Batseba; zijn
verdriet om de dood van Jonatan. Zijn spijt over
wat hij gedaan heeft.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 25: David huilt (2 Samuël 1); David danst (2
Samuël 6, 12-22).
week 26: David is jaloers (2 Samuël 11); David
heeft spijt (2 Samuël 12).

Bijbelverhalen middenbouw:
week 25: David heeft verdriet (2 Samuël 1); David
is blij (2 Samuël 6, 12-22).
week 26: David is verliefd (2 Samuël 11); David
heeft spijt (2 Samuël 12, 1-25).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 25: David rouwt om Saul en Jonatan (2 Samuël 1); David danst bij de heilige kist (2 Samuël
6, 12-22).
week 26: David is verliefd (2 Samuël 11); David
heeft berouw (2 Samuël 12,1-25).

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand juni:
“Op je billen zit je goed, niet op je benen of je
voet”.

Juffendagen 2018
We geven u de momenten van de juffendag 2018
door. Dit is in de verschillende groepen op een
andere dag:
Groep 3: woensdagmorgen 27 juni, groep 3/4:
dinsdag 3 juli, groepen 5 en 6: vrijdagmorgen 29
juni, en de groepen 7 en 8: dinsdag 10 juli.

Leergeld Waddinxveen

Stichting Leergeld vindt dat iedereen op school
mee moet kunnen doen, ongeacht de financiële
positie van de ouders. Naar school gaan brengt
hoe dan ook kosten met zich mee. Nog vóór dat
het nieuwe schooljaar begint, krijgen ouders vaak
al de eerste rekening. Deze heeft betrekking op
onder meer ouderbijdragen, schoolreisjes of kennismakingskampen. Soms komen er nog kosten bij
voor een fiets of laptop. Niet iedereen kan dit zomaar betalen. Zeker niet de ouders met een laag
inkomen en meerdere kinderen. Uitsluiting van
kinderen zorgt voor nare gevolgen voor het kind
én voor vriendjes en klasgenoten.
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Leren is nooit helemaal gratis. Bovendien zijn er
tegelijk nog meer uitgaven, zoals de kosten voor
zwemles, contributies voor sport en cultuur en
een fiets om naar school en een vereniging te
gaan. In iedere klas zitten kinderen die opgroeien
in een gezinnen met een laag inkomen. Dat leidt
vaak tot spanning en sociale druk. Ons land telt
ruim 100 leergeldstichtingen die deze gezinnen
helpen. Ook Waddinxveen en de omliggende gemeentes hebben een lokale stichting Leergeld.
Regel het met Leergeld!
Leergeld Waddinxveen biedt aanvullende hulp,
bovenop de regelingen van bijvoorbeeld de gemeente. Aanvragen hiertoe worden door scholen
of door ouders ingediend via
www.leergeldwaddinxveen.nl. Vervolgens worden
de ouders thuis bezocht. Tijdens dit huisbezoek
worden de inkomsten getoetst en wordt geïnventariseerd welke behoefte er is voor het kind of de
kinderen. Leergeld werkt persoonlijk, op maat en
met respect voor privacy. Daarom is het motto
‘Regel het met leergeld’. Vorig jaar konden alleen
in Waddinxveen al 70 kinderen uit bijna 50
gezinnen mee met schoolreis, schoolkamp of
excursie. De kosten hiervan worden altijd
rechtstreeks aan de school betaald. Ook werden meerdere fietsen en computers geleverd. Het
aantal aanvragen voor hulp neemt in heel Nederland toe, ook in Waddinxveen. De gezamenlijke
leergeldstichtingen vragen daarom aan scholen
om de kosten te matigen en aan overheden om
een gericht beleid voor kinderen uit gezinnen die
weinig te besteden hebben. Ook burgers en bedrijven kunnen een steentje aan Leergeld bijdragen. Wilt u weten hoe? Ga dan naar onze website.
Mailadres: info@leergeldwaddinxveen.nl website : www.leergeldwaddinxveen.nl
Bezoekadres na afspraak : Noordkade 64, 2741 EZ
Waddinxveen, tel. 0630691296
Postadres : Stichting Leergeld Waddinxveen postbus 161 2740AB Waddinxveen
KvK-nummer: 66080770, Bankrekeningnummer:
NL29 RABO 0310 3865 35
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