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Wist u dat:
…. alle klassen ingericht zijn en we -weliswaar op een ietwat andere manier- weer
gestart zijn!
……we hopen dat we spoedig weer ALLE leerlingen mogen verwelkomen
….. we uw medewerking enorm waarderen
….. wij iedereen een geweldig schooljaar wensen!

Welkom
Aan het begin van het nieuwe schooljaar mogen we weer een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen:
Marja Diab, Stenn Koks, Maan de Gier, Jens Voesten, Linde Munsters en Jip van den Hoogen komen
in groep 1 (juf Marjolein, Amanda en Nicole).
Er zijn ook 2 leerlingen in Siebengewald komen wonen: Tatum Faber in groep 4 ( juf Riet, meesters
Harrie en Harm) en Kyra Dindajal in groep 7 ( juf Tineke en Marloes, meester Mike) .
Wij wensen alle kinderen een hele fijne schooltijd toe bij ons op ’t Kendelke.
Belangrijke data
In de jaarkalender op het ouderportaal vindt u het gehele jaar door alle informatie over onze schoolactiviteiten.
Belangrijke data voor september vindt u in de bijgevoegde maandkalender.
(Vanwege het coronavirus kan het echter voorkomen dat activiteiten verzet of geannuleerd worden.)
Vakantierooster en studie(mid)dagen
Herfstvakantie
25 okt. t/m 29 okt. 2021
Kerstvakantie
24 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
Carnaval/voorjaar
28 febr. t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag
15 april 2022
2e Paasdag
18 april 2022
meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart
26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag
6 juni 2022
Zomervakantie
25 juli t/m 2 sept. 2022
Studiemiddag vanaf 12.00 uur
dinsdag
21 september 2021
donderdag
14 oktober 2021
woensdag
17 november 2021
dinsdag
22 februari 2022
woensdag
23 maart 2022
dinsdag
17 mei 2022
donderdag
16 juni 2022
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studiedag
maandag
donderdag
maandag
vrijdag

06 december 2021
10 februari 2022
04 juli 2022
22 juli 2022
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Ben Bizzie
Samen met Ben Bizzie zorgen de beweegcoaches van Bergen Beweegt
Natuurlijk voor sportieve en leuke naschoolse activiteiten op veel
basisscholen. In de bijlage vindt u een flyer met aankomende activiteiten.

INGEKOMEN STUKKEN
Leergeld De Stuwwal
Graag wijzen wij alle ouders op de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de onkosten
te krijgen.
De Stichting Leergeld De Stuwwal kan gedeeltelijk de kosten overnemen van b.v.
schoolgeld, schoolbijdrage indien niet vergoed door de school, lesmateriaal, fiets en
laptop. Naast zaken voor de school helpen wij ook bij kosten voor sport en cultuur. Denk
aan voetbal, zwemmen, muziek- en dansles.
De Stuwwal doet dit voor inwoners van de Gemeenten Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen.
Geholpen worden kinderen in gezinnen met een inkomen dat rond het minimum ligt.
Leergeld vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen.
De financiën mogen dan niet het probleem zijn.
Stichting Leergeld bemiddelt dus bij het vergoeden van kosten voor school, sport en culturele activiteiten.
Aarzel niet, en maak gebruik van deze mogelijkheden.
Leergeld helpt u graag. Het motto is: alle kinderen mogen meedoen.
Neem gewoon even contact op met:
leergeld.destuwwal@gmail.com
of kijk even bij www.leergeld.nl/destuwwal
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Jeugdfonds Sport & Cultuur
In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal,
streetdance, judo of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt
kinderen van ouders met een smalle beurs in de gemeente Bergen. Zij betalen de contributie of het lesgeld voor
deze kinderen en jongeren.
Een tussenpersoon, zoals Stichting Leergeld, Team Toegang van de gemeente, een leraar of hulpverlener, kan u
hiervoor aanmelden. Jij kunt dit zelf niet doen. De bijdrage voor sporten is maximaal 225,00 euro per kind (tot 20
jaar) per jaar. Soms mag een deel van het geld besteed worden aan sportkleding of andere sportspullen.
De bijdrage voor culturele activiteiten is maximaal 425,00 per kind (tot 18 jaar) per jaar. Het geld wordt rechtstreeks
betaald aan de vereniging of instelling. Voor het kopen van spullen, zoals sportkleding, krijgt u een waardebon. Kijk
voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl
Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen.
Diplomazwemmen A en B
De gemeente Bergen vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen zwemmen, ook als hun ouders geen zwemlessen
kunnen betalen. Als je als (ouder)s een laag inkomen hebt, dan kun je een aanvraag doen bij de gemeente voor
diplomazwemmen A en B. Meer informatie vind je in de volgende link: https://www.bergen.nl/rondkomen.
Voor hulp of vragen kun je terecht bij een van de medewerkers van de gemeente Bergen. Zij zullen jou in contact
brengen met desbetreffende personen.
info@bergen.nl / (0485) 34 83 83

We wensen iedereen een fantastisch schooljaar!!
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