
 

 

  

   

 
 
 
 

 
Schoolreizen groep  1 t/m 7 Maandag 9 mei. 
Direct na de meivakantie gaan de leerlingen op schoolreis. De kleuters gaan naar Sanjesfertier en de 
leerlingen van de groepen 3  t/m 7 vertrekken naar Duinen Zathe. Groep 1-2 verwachten we om 
15.15 uur weer op school. De leerlingen van de groepen 3 t/m7 arriveren om 16.30 uur.  
Het schoolkamp van groep 8 naar De Kooiplaats op Schiermonnikoog vindt plaats van 11 t/m 14 Juni. 
We wensen alle leerlingen en hun begeleiders heel veel plezier. 

 
Vergoeding Stichting Leergeld 
Vanaf 1 januari 2018 werken de BMWE-gemeenten met het zogenaamde kindpakket. In dit 
kindpakket zijn alle regelingen onder gebracht waar kinderen van minima jonger dan 18 jaar gebruik 
van kunnen maken.  
 
Wat zit er in het kindpakket? 

-          Een computer of fiets of laptop als dit nodig is voor school 
-          Vergoeding van zwemdiploma A en B en het zwemabonnement 
-          Vergoeding van contributie en kleding voor sport, dans, muziek, toneel 
-          Vergoeding van kosten voor een schoolreisje 

  
Voor al deze regelingen geldt dat u terecht kunt bij Stichting Leergeld. U hoeft alleen maar uw naam, 
adres en uw vraag door te geven en dan komt een vrijwilliger van leergeld bij u langs om te kijken 
waar u behoefte aan heeft. Alle vergoeding wordt in natura uitbetaald, dus u hoeft niks meer zelf 
voor te schieten. 
  
Bij Werkplein Ability kunt u daarnaast ook nog € 50,- aanvragen voor het vieren van een 
kinderverjaardag en kunt u een fashioncheque voor uw kind aanvragen. 
  
Meer weten over de voorwaarden of aanvragen? Kijk op www.leergeldhoogeland.nl  of 
op  www.werkpleinability.nl onder het kopje ‘mijn inkomen’. Hier kunt u verder klikken op de 
meedoen-regelingen. 

 
Sportdagen 
Op woensdag 23 mei (groep 5/6) en donderdag 24 mei (groep 7/8) vinden de sportdagen voor de 
leerlingen plaats van de groepen 5 t/m 8. Deze sportdagen vinden plaats op de sportvelden van VV 
Winsum (locatie Schilligeham).  
Van de sporters wordt verwacht dat ze in sportkleding naar school komen. Een tas met eten en 
drinken nemen de leerlingen zelf mee. Het is verstandig alles te voorzien van je naam.  
 
Alle leerlingen doen 4 onderdelen: 
KARATE  onder leiding van trainers van karatevereniging Katsu                                                       
VOETBAL onder leiding van studenten van het Alfa College                                                                 
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https://webmail.winsum.nl/owa/redir.aspx?REF=nqOzOG1XSlCkyUk31XcYl5QS15gJTqUA9ms5X-XhV4ghk-Wo_5nVCAFodHRwczovL3dlYm1haWwud2luc3VtLm5sL293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1tQWZLakFiN1hoeWVlcmEtSnJBdDZ1M1JPOG9zNUl0N2RFTDdiUE9IWkxPaF9TNldfSm5WQ0FGb2RIUndPaTh2ZDNkM0xteGxaWEpuWld4a2FHOXZaMlZzWVc1a0xtNXM.
https://webmail.winsum.nl/owa/redir.aspx?REF=H7nOUdWTsVHLwvlyKnxWkjFNEOKkO0G45-FOrgTjZJohk-Wo_5nVCAFodHRwczovL3dlYm1haWwud2luc3VtLm5sL293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj0zNkRaVl9HN1Zxa19LVmkwX0MxeVFlVUxKSkpfckVCX2ZjMTQwQTU3VGMtaF9TNldfSm5WQ0FGb2RIUndPaTh2ZDNkM0xuZGxjbXR3YkdWcGJtRmlhV3hwZEhrdWJtdy4.
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BOOTCAMP onder leiding van studenten van het Alfa College                                    
SAMENWERKINGSSPELEN onder leiding van leerkrachten, stagiaires, hulpouders 
 
Om het overzichtelijk te houden, er doen meerdere scholen mee, zijn de leerlingen verdeeld in 
groepjes van ongeveer 9 leerlingen. De leerlingen vertrekken om 8.30 uur vanaf school onder leiding 
van de leerkracht(en). Om 8.45 uur worden alle scholen op het sportveld verwacht.                                                                                                         
 
 

Verkeersexamen 
De leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor hun 
theoretisch verkeersexamen. Op 29 mei volgt het 
praktisch verkeersexamen. Voor dit examen is het 
belangrijk dat de fiets voldoet aan de geldende eisen. 
Voorbeeld: zadel op de juiste hoogte, goede verlichting, 
prima remmen, een fietsbel enz. 

 
 

Kledinginzameling ‘MAXIMA” 24 en 25 mei 
We willen als school Kledingbank Maxima graag aan 

kleding helpen. 

Op donderdag 24 en vrijdag 25 mei zamelen we op school 

uw kleding in.  

Doet u mee? Al vast bedankt! 

 
Circusproject 26 juni 
Voor de circusdag op 26 juni zijn 20 begeleiders nodig. We hebben inmiddels 16 aanmeldingen en 
zijn nog op zoek naar 4 begeleiders die mee willen helpen. We hopen dat u tijd vrij weet te maken 
om te assisteren. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht (en) van uw kind(eren). 

Voorafgaand krijgt u op 25 juni een training van 19.30 – 22.00 uur door de medewerkers van Santelli  
een training. De circusdag wordt afgesloten op 26 juni met een middagvoorstelling van 14.30 – 15.30 
uur. Noteert u deze tijd in uw agenda. Dan kunt u uw kind(eren) zien stralen. 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

7 8 9 
 

10 
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Oud papier 

12 13 
Moederdag 

 
14 
Schoolreis 
Groep 1-7 
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Pinksteren 
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Sportdag 
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