
NIEUWSBRIEF  

  Zomervakantie  vanaf 
14 juli   

 
School start 28 augustus 

  
 
 

Isy  

Ouders/verzorgers  zijn 
met Isy altijd op tijd en 
volledig op de hoogte van 
wat er in de klas en , in en 
rond de school , gebeurt. 
Isy informeert digitaal. Wilt 
u zich registreren? Dan 
kunnen wij u altijd digitaal 
bereiken.   

   

 

Het schooljaar is bijna ten einde. De lokalen worden opgeruimd, de schriften 

worden uitgedeeld.  De vakantie gaat bijna beginnen. Op vrijdag 14 juli zijn de 

kinderen om 12.00 vrij. We zien hen graag weer terug op maandag 28 augustus. 

Het team van OBS Schatkist wenst iedereen alvast een hele goede zomervakan-

tie!  

   

Ondertussen zit mijn eerste jaar als directeur van de Schatkist er weer op. Het 

afgelopen jaar heb ik met veel plezier gewerkt. Er waren ook moeilijke situaties 

maar die hebben we samen met het team en u als ouder zo goed mogelijk pro-

beren op te lossen. 

Ik heb veel betrokken ouders leren kennen, de kinderen ken ik inmiddels 

(gelukkig) ook allemaal. Met collega’s, medezeggenschapsraad en ouderraad 

heb ik bijzonder plezierig samengewerkt! Ik wil u/ jou bedanken voor de  sa-

menwerking en voor het vertrouwen in mijn eerste jaar op deze school. Mede 

dankzij u/ jullie heb ik mijn plek hier snel gevonden en doe ik mijn werk met 

veel plezier!   

Groet, juf Birgitte  

 

 
  Juli 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Belangrijk 
 
 
 
 
Indien u de leerkracht wil spreken 
dan zouden wij het fijn vinden als  
dit na schooltijd tijd kan . 
 
Ziekmelding; Graag telefonisch 
omdat wij om organisatorische 
redenen vaak niet voor 8.30  uur op 
onze infomail kunnen kijken! 
 
 
 

 

 

Kijk ook eens op onze 
website en op onze 
Facebook pagina!  Hier 
staan verslagen en 
leuke foto’s van onze 
activiteiten in de klas-
sen! 

 

Alle gezinnen ontvangen aan 
het begin van het nieuwe 
schooljaar een kalender.  

De schoolgids is op vraag ook 
in papierenversie verkrijgbaar.  

Beide documenten staan in het 
nieuwe schooljaar weer op on-
ze site.  

 

 Afscheid collega’s, 

Aan het eind van dit schooljaar nemen we ook afscheid van een paar leerkrachten.  

Meester Frank en juffrouw Annemie gaan met welverdiend pensioen. 

Juffrouw Marianne, juf Nadja en juffrouw Diana Craemers  gaan een nieuwe uitdaging 
aan op een andere school binnen Movare. 

De vervangende leerkrachten; Juf Esther, juf Linda, juf Christy, juf Marissa  gaan onze 
school verlaten.  

We zullen de inzet en betrokkenheid  van deze collega’s gaan missen! 

Dank jullie wel! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dag juf Annemie! Ge-
niet van je vrije tijd! 
Bedankt voor alles wat 
je ons geleerd hebt! 

Mededeling Stichting leergeld Parkstad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Belangrijke mededelingen Stichting Leergeld Parkstad m.b.t. ouderbijdrage 
voor ouders die financiële ondersteuning nodig hebben om kosten te vergoe-
den. 

 De ouderbijdrage aanvragen, voor de ouderbijdrage  van schooljaar 2017/2018 
moeten worden ingediend vóór 1  oktober 2017. Stichting Leergeld Parkstad advi-
seert daarom de ouders op tijd de aanvraag in te dienen.  

 Het beleid is dat de cliënt zelf een aanvraag moet indienen in verband met de priva-
cygevoelige gegevens waarmee zij werken. Stichting Leergeld Parkstad accepteert 
dan ook geen aanvragen van  derden, de ouders dienen zelf een aanvraag in te die-
nen. Daarnaast is het eveneens beleid dat er geen informatie verstrekt gaat worden  
over de status van de aanvragen.  

N.B.: na 1 oktober 2017 kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend 
voor een  vergoeding van de ouderbijdrage 2017/2018.  

De toekenningsbrief  

 Stichting Leergeld Parkstad verstrekt eenmalig een toekenningsbrief aan de ouders. 
Deze brief dient zo snel mogelijk op school te worden afgegeven, want na 8 werkwe-
ken vervalt de toekenning. Echter per 1 augustus 2017 zal deze brief vervangen 
worden door een cheque. Deze cheque zal door de ouders op school worden ingele-
verd opdat Leergeld Parkstad een factuur van de school ontvangt. Deze moet samen 
met de factuur naar ons gemaild worden via  info@leergeldparkstad.nl of te posten 
naar  Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.  

 Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u een e-
mail sturen naar info@leergeldparkstad.nl of telefonisch contact opnemen van maan-
dag t/m donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur  via 045 – 574 36 36. 

Schoolreis Nulland 1/2 , 

Een groot succes!  

 



Contact opnemen 
Openbare Basisschool de 
Schatkist 

 
Locatie Eygelshoven  
Tuytstraat 25 6471HN  
kerkrade 045-5670176 
 

 

Locatie Nulland      
Feldbiss 210 a 6462HC  
Kerkrade 045-5670191   
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