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WEEK TEGEN PESTEN

In de Week Tegen Pesten – van 21 tot en met 25
september 2020 - staat het aanpakken van pesten
en het werken aan een sociaal veilige school
centraal.
Initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid
organiseert de Week Tegen Pesten ieder jaar in
september. De Week Tegen Pesten 2020 gaat nog
meer dan in andere jaren over het belang van de
groep vormen: over met elkaar een start te maken,
over hoe willen we met elkaar omgaan? Met elkaar
zorg je voor een goede sfeer in de groep, zodat er
minder behoefte ontstaat om te pesten. Leraar én
leerlingen doen dit samen; zij zijn Samen aan zet. Zo
bevorderen wij, als Schatkist, een sociaal veilig
schoolklimaat. In de klassen zullen diverse lessen en
activiteiten plaatsvinden. .

AGENDA

22-9:  Studiemiddag
(vanaf 12.00 uur vrij)

30-9: Start
Kinderboekenweek
 



Net als vorig schooljaar zal

Touria, onze

schoolmaatschappelijk

werkster van Impuls,

spreekuren houden op school.

Jullie kunnen bij Touria terecht

als: 

- jullie veel conflicten hebben

met jullie kind 

- er bij jullie kind iets dwars zit 

- jullie kind of puber in

de problemen dreigt te komen

(door (verkeerde) vrienden) 

· jullie kind gepest

wordt, of zelf pest 

· jullie moeite hebben

met het opvoeden van jullie

kind 

· jullie een aanmelding

willen doen voor een

training van

Impuls

Het eerstvolgende spreekuur is

op 27 oktober a.s. tussen 09.00

en 11.00 uur. Aanmelden

hiervoor kan via Juf Laura 
(laura.einother@movare.nl)

OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR

2020-2021

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 de schoolreis. Dit schooljaar zal de
eigen bijdrage voor de schoolreis lager zijn, doordat er vorig
jaar geen schoolreis is geweest door de Corona uitbraak.   

De ouderraad is een werkgroep bestaande uit actieve,
betrokken ouders die samen met de leerkrachten leuke,
sportieve en creatieve schoolactiviteiten organiseren, deze
zijn mogelijk
door de ouderbijdrage.  De schoolactiviteiten zijn o.a. 
winterfeest, Kinderboekenweek, carnavalsviering,
lenteviering etc.  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 hopelijk ook dit jaar weer organiseren.  

De ouderbijdrage bedraagt: €22.50 per kind en kan worden
overgemaakt op het IBAN-nummer van de
ouderraad: NL41RABO 0348 7625 26 ten name van OR De
Schatkist, onder vermelding van:  Ouderbijdrage 2020-
2021 Voor- en achternaam van uw kind(eren) Groep(en)
waarin uw kind(eren) zit(ten). Ook bestaat er de
mogelijkheid om driemaal €7,50 te betalen in oktober,
januari en april.

Wij vragen jullie om de ouderbijdrage vóór 12
oktober 2019 aan ons over te maken.  De gemeente
Kerkrade kan gezinnen financieel ondersteunen. 
Voor informatie;  www.leergeldparkstad.nl.  Via onze
penningmeester wordt er een nota verstrekt. Stuur daarvoor
een mail naar: ouderraad.obsdeschatkist@or-movare.nl.   

Met vriendelijke groet, Ouderraad De Schatkist

SPREEKUUR SMW



STICHTING LEERGELD 

Onderwijs: Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage,
schoolreisje of schoolkamp. 
Sport: We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een
sportclub. Soms kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of om spullen die nodig zijn om
te sporten.
Cultuur:  Hierbij kunt u denken aan muziek- of balletles, lidmaatschap van een koor of
schilderles.
Welzijn: ook overige activiteiten als scouting of kindervakantiewerk behoren tot de
mogelijkheden.  

Stichting Leergeld Parkstad zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18
jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouders of verzorgers van deze kinderen
kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld Parkstad indien zij bepaalde binnen- of
buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen
hebben.

Ouders of verzorgers kunnen een aanvraag indienen. Meedoen kan in principe op vier verschillende
gebieden: 

1.

2.

3.

4.

Spreekuur
Hier kunnen ouders/ verzorgers eventuele vragen stellen over de vergoedingen of om
een aanvraag in te dienen met hulp. Het eerste spreekuur vindt plaats op donderdag 1 oktober 2020.

De overige spreekuren dit jaar zijn: 1 en 29 oktober, 5 en 26 november en 3 december tussen 10.00 en
13.00.  Ouders/ verzorgers die gebruik hiervan willen maken dienen via de onderstaande link een
terugbelverzoek in te dienen. https://www.leergeld.nl/parkstad/contact/

U wordt teruggebeld om samen een definitieve afspraak te maken. Wij plannen een half uurtje in per
persoon. Natuurlijk kunnen ouders/ verzorgers ook bij Impuls (045-5456351) terecht met vragen en
hulp met het indienen van de aanvragen.

Leergeld Parkstad | Putgraaf 3 | 6411 GT Heerlen | 045-5743636 | https://www.leergeld.nl/parkstad

 @obsdeschatkist

 https://www.facebook.com/bsdeschatkist

KINDERBOEKENWEEK

Op 30 september gaat
de Kinderboekenweek
weer van start. Het
moment om thuis én
op school extra veel
aandacht te hebben
voor boeken en lezen.
Het thema van dit jaar
is En toen… 
We gaan dus terug in
de tijd!


