
 
 
Data 
 

Week 9 en 10 

01-03 tm 12-03 

Rapportgesprekken groep 3 tm 8 

15 maart MR vergadering 

22 maart OV vergadering 

Week 13 

29-03 tm 02-04 

Oudergesprekken groep 2 

29 maart GGD spreekuur 

31 maart Theorie verkeersexamen groep 7 

31 maart Nieuwsbrief  

                                                                                                                                                       
Wist je dat … 
 

• juf Yolette met zwangerschapsverlof is? Haar vervangster juf 
Els is gisteren begonnen.  

• er na een half jaar weer een stagewissel heeft plaatsgevonden? 
De nieuwe stagiaires zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

 

MR 
 
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of  

mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl  
 

Eventuele voorzieningen voor kinderen in armoede      
 
Vanwege Corona zien we dat er meer vragen zijn 

over voorzieningen in onze gemeente m.b.t. 
armoede en schulden. Wellicht zijn er ouders die 

vragen hebben over mogelijke voorzieningen voor 
hun kinderen. 

 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treffen jullie informatie aan over alle 
minimaregelingen binnen onze gemeente. Voor ouders en leerlingen specifiek 

kennen we de schoolkostenregeling en de huiswerkcomputerregeling via de 
bijzondere bijstand. Daarnaast is er ook een fietsenbank die mogelijk interessant kan 

zijn voor leerlingen.    
 

De schoolkostenregeling: 
Leerlingen op de basisschool (vanaf groep 6) en het voortgezet onderwijs, die in het 
bezit zijn van een Samen-Loont-pas, hebben naast het budget van 180 euro per jaar 

om sportieve, culturele en educatieve activiteiten te ondernemen, ook een budget 
van maximaal 150 euro per jaar beschikbaar om schoolkosten op te vangen. Dit 
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geldt voor kosten van bijvoorbeeld voor schoolreisjes en excursies, maar ook voor 

het aanschaffen van schoolmateriaal. Deze schoolkostenregeling kan via het 
aanvraagformulier schoolkosten worden aangevraagd. Het budget voor schoolkosten 

wordt aan ouders overgemaakt wanneer zij het aanvraagformulier schoolkosten op 
de website invullen. In dit formulier kunnen zij ook aangeven dat zij het budget 
willen opsparen, zodat zij een grotere aanschaf voor school kunnen doen (b.v. een 

laptop). Zij kunnen dit budget maximaal 2 jaar opsparen. Als jullie willen weten of 
een kind voor deze schoolkostenregeling in aanmerking komt, kan gevraagd worden 

of ouders en kinderen gebruik maken van de Samen Loont Pas. Meer informatie over 
deze pas is te vinden via onze website: https://www.loonopzand.nl/samen-loont-pas-
laag-inkomen/  

 
De huiswerkcomputerregeling: 

Met de huiswerkcomputerregeling kunnen ouders een vergoeding ontvangen voor de 
aanschaf van een huiswerkcomputer met software en internetaansluiting. Men komt 

hiervoor in aanmerking als het inkomen zich bevindt op of rond het sociaal minimum 
en er thuiswonende schoolgaande kinderen onder de 18 jaar zijn, die naar de 
middelbare school gaan. Men mag één keer per 5 jaar gebruik maken van deze 

regeling. Voor de overige voorwaarden kunnen ouders de website van Baanbrekers 
raadplegen: www.baanbrekers.org   

 
De fietsenbank: 

De fietsenbank lapt gebruikte fietsen op en geeft deze weg aan mensen die zelf geen 
fiets kunnen betalen. Het Servicepunt van de gemeente wijst de fietsen toe.    
 

Voor vragen over de mogelijkheden kan men contact opnemen met het Servicepunt 
van de gemeente Loon op Zand. Het Servicepunt is gevestigd in Het Klavier, Anton 

Pieckplein 1 te Kaatsheuvel. Wij werken alleen op afspraak. 
 
Bel 0416 - 289247 voor meer informatie. We zijn bereikbaar in de ochtenduren van 

09:00-12:30 uur.  
 

Voor meer informatie betreffende inkomen en inkomensondersteunende regelingen 
kan men contact opnemen met Baanbrekers. De contactgegevens en openingstijden 

zijn te vinden op de site www.baanbrekers.org  
  
Eftelingdag 22 maart 

 
Helaas gaat de Eftelingdag op 22 maart niet 

door. Er zijn nog teveel onzekerheden wat 
ons heeft doen besluiten de datum te 

annuleren. Wanneer er meer duidelijkheid is 
vanuit de Efteling over de mogelijkheden zullen wij u tijdig informeren. Er bestaat 
een kans dat de Efteling besluit de gratis bezoeken van de scholen binnen de 

gemeente Loon op Zand dit jaar niet aan te bieden, we wachten het af en houden u 
op de hoogte. 
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