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Agenda

REGEL VAN DE WEEK

1 juni
Groep 8b naar het
Mauritshuis
4 juni
Sportdag voor de hele
school
10 juni
Studiedag, leerlingen vrij
15 juni
Groep 5 naar het
Binnenhof
18 juni
Groep 8A en 8B, gastles
aangepast sporten

- Ik help een ander De regel van de week
Samen iets optillen. Helpen met een rekensom. Iemand troosten die verdrietig is. Op het
klimrek de hand van iemand vasthouden. Een pen oprapen die iemand heeft laten vallen. Iets
doen voor een ander is heel gewoon en vaak een kleine moeite. Bovendien wordt iedereen
blij wanneer iemand ons helpt of wanneer je een ander kan helpen.
Wij besteden op school actief aandacht aan het helpen van elkaar. Dagelijks stimuleren wij
de kinderen om samen te werken, samen te spelen en elkaar te helpen waar nodig. Daarvoor
moeten wij als volwassenen ook het goede voorbeeld geven. Wij helpen kinderen bij het
werk, bij het leren met elkaar op een gewenste manier om te gaan, voor zichzelf op te komen
en nog veel meer. Andersom helpen de kinderen ons ook vaak. Zo doen ze klusjes, helpen
met opruimen, helpen elkaar bij het maken van de sommen of laten ze iemand met het spel
meespelen, die alleen aan de kant zit. Iedereen kan iemand helpen!

20 Juni
Vaderdag

Social schools app
Nog niet alle ouders hebben een account aangemaakt op Social Schools. Hoewel dit niet
verplicht is, raden wij u wel ten zeerste aan dit te doen. Met deze app kunt u gemakkelijk
aangeven op welke manieren wij foto’s van uw kind mogen gebruiken, uw kind ziek- of
afmelden en natuurlijk volgen welke avonturen uw kind op school beleeft! De leerkracht van
uw kind probeert namelijk elke week een overzicht te maken van alle leuke en fijne dingen
die we op school doen en meemaken.
Een echte aanrader dus!

Juiste gegevens

Om u als ouder snel en goed te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de school in het bezit
is van het juiste adres, telefoonnummer en emailadres. Zorgt u er alstublieft voor dat wij de
juiste gegevens hebben. U kunt dit doorgeven/checken bij onze administratie. Linda Wielenga
is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 14.30 uur via het
telefoonnummer van de school of per mail l.wielenga@sbodehaagsebeek.info

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.
Eind mei heeft Leergeld Den Haag een aanvraagformulier gestuurd op naam van het kind.
Ouders kunnen 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).
U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag:
https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp
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
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