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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. 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).
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

Schoolfotograaf kleutergroepen
Vrijdag 18 juni komt de schoolfotograaf voor het maken van individuele
en groepsfoto's van de groepen 1-2.

Alternatief voor schoolreisje en zomerfeest
In verband met de coronamaatregelen kunnen het schoolreisje en het zomerfeest helaas niet voor
de kinderen worden georganiseerd. Om ze toch nog een leuke dag te bezorgen zijn we in overleg met
de Ouderraad aan het nadenken over een leuk alternatief in de vorm van een extra leuke juffen- en
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meesterdag. Volgende week overleggen we hier verder over. Zodra er bekend is wat we gaan doen,
krijgen u en de kinderen dat te horen.

Aub afmelden via Social Schools
Wilt u als dat nodig is uw kind(eren) ’s ochtends via Social Schools afmelden? Omdat we bij de
ingangen staan zijn we een kwartier voor schooltijd telefonisch slecht bereikbaar.

Vakantierooster 2021-2022 met studiedagen
Hierbij ontvangt u alvast het vakantierooster met de studiedagen voor het volgende
schooljaar. Het kan zijn dat er in de studiedagen nog een wijziging komt, maar dan laat ik u
dat weten.

De studiedagen zijn voorlopig gepland op 20 september 2021, 10 januari 2022, 28 en 31 januari
2022, 20 mei 2022 en 10 en 13 juni 2022.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Herman van Reine.
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