
Beste ouder(s), verzorger(s), 

De eerste basisschool ’De Schatkist’ nieuwsbrief van het jaar 2020! Deze nieuwsbrief 

heeft even op zich laten wachten omdat ik een ander programma heb moeten 

gebruiken. Fijn dat jullie weer even de tijd nemen om het laatste nieuws van onze 

school te lezen. Allereerst wens ik iedereen namens het  team het allerbeste voor 

2020.  

We gaan ons best doen, om er een leuk en leerzaam jaar van te maken! Vanaf 

januari ben ik weer volledig op OBS de Schatkist aanwezig. Mijn tijdelijke 

waarneming op basisschool St. Ursula is beëindigd.  

 

Birgitte 

 

De burgemeester was op bezoek 

Op donderdag 28 november heeft Burgemeester Petra Dassen, op onze uitnodiging, 

een bezoek gebracht aan de Schatkist. Ze heeft als kind op onze locatie gezeten en 

heeft in ons gebouw, herinneringen opgehaald.  Op 27 maart komt ze samen met 

wethouder Schlangen een paar uur in onze school “meedraaien”.  
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Staking  

 

Zoals iedereen waarschijnlijk weet, zijn de stakingsacties in het onderwijs nog 

niet voorbij. Het PO-front houdt deze staking, omdat de kwaliteit van het 

onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. De 

stakingen worden gesteund door de vakbonden en het bestuur van Movare. 

Op donderdag 30 en 31 januari staakt het onderwijspersoneel. De 

stakingsbereidheid onder de leerkrachten van De Schatkist is groot. Graag 

vragen wij hiervoor jullie begrip en hopen wij dat de opvang van jullie 

kind(eren) met familie, of met elkaar geregeld kan worden. De school is op 

deze dagen gesloten. Wij zullen, met het hele team, deelnemen aan een 

stakingsactie in Maastricht.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

• 24 januari 
inloopochtend nieuwe 

leerlingen 

• 30/31 januari staking 

• 6 februari studiedag 

• 21 februari 
Carnavalsmiddag 

school 

• 10-13 februari 
oudergesprekken 

• 17 februari rapport 

 

.            

Mochten er zaken zijn 

waarover jullie minder 

tevreden zijn dan vragen wij 

jullie contact op te nemen met 

de leerkracht.  

.                  

 

Groep 1/2 komt 

kennismaken met 

Robbie de robot 

bij juf Birgitte op 

kantoor. Robbie 

kan knipogen en 

zijn hart klopt 

echt! 
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De ouderbijdrage 

De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad en is bedoeld 
voor alle extra uitgaven, die school niet vergoed krijgt door de overheid. 
Activiteiten die voor kinderen erg belangrijk zijn.  
Soms wordt een aanvullende bijdrage gevraagd voor het schooluitstapje.   
  
De Schoolactiviteiten zijn:  
Winterfeest, kamp groep 8, buitenspel activiteiten, kinderboekenweek, 
carnavalsviering, lenteviering, speeltuin dag, sinterklaasviering, 
koningsspelen  
Om al deze leuke activiteiten te kunnen organiseren, hebben wij jullie steun 
hard nodig. Door het betalen van de ouderbijdrage, kunnen wij al deze 
activiteiten organiseren.   

De ouderbijdrage is € 22.50 per kind. Is het kind later ingestroomd dan 
passen wij het bedrag uiteraard aan.  
Jullie kunnen de ouderbijdrage overmaken op het IBAN nummer van de 
ouderraad: NL41RABO 0348 7625 26 ten name van OR De Schatkist.  
Onder vermelding van:  
  
• Ouderbijdrage 2019-2020  
• Voor- en achternaam van uw kind(eren)  
• Groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten)            
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het maatschappelijk werk in 

Kerkrade biedt ouders en 

kinderen ondersteuning. De 

maatschappelijk werker kijkt 

samen met jullie naar een passend 

antwoord op jullie vraag. Jullie 

kunnen bij ons terecht als; 

• Er veel conflicten zijn met 

jullie kind 

• Er bij jullie kind iets dwars zit 

• Jullie moeite hebben met het 

opvoeden 

• Jullie kind een 

weerbaarheidstraining nodig 

heeft.  

De spreekuren zijn op school van 

9.00-11.00 met onze 

schoolmaatschappelijk werkster, 

Touria Abigane. 

4 februari, 14 april, 3 maart     

12 mei, 24 maart, 2 juni en 23 juni 

Graag aanmelden bij Laura 

Stichting Leergeld 
Binnenkort staat er een spreekuur van Stichting Leergeld Parkstad gepland op school.  
 
Helaas kunnen steeds meer kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun 
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Dit geldt ook voor veel kinderen in 
Parkstad. Alle kinderen hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten met leeftijdsgenoten. 
Onze normbedragen zijn: 

• Één-ouder gezin met een inkomen tot € 1400 netto; 

• Twee-ouder gezin met een inkomen tot € 1804 netto; 

• Mocht u werken en schulden hebben, kunt u ook aanvragen indienen. U moet dan wel bewijsstukken 
meenemen.  

 

Zij vergoeden: ouderbijdrage, schoolreis, overblijven, sport en cultuur enz. 

Ondanks dat Stichting Leergeld steeds bekender wordt, is het vaak nog onduidelijk wat zij precies doen. Om 

deze en nog meer vragen te beantwoorden heeft onze school, Stichting Leergeld uitgenodigd om spreekuur te 

houden en indien nodig, te helpen met het indienen van de aanvragen. U ontvangt binnenkort een brief 

wanneer deze spreekuren zijn. U kunt zich wel al aanmelden bij Laura of Birgitte. 

 


