
  

 

Dinsdagkrant 
        Dinsdag 2 april 2019                        Jaargang 24 nr. 26 
Stichting Leergeld 
In Almelo leven circa 2.400 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen 
nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak 
letterlijk aan de zijlijn. Onder de vlag van Jeugdfonds Almelo wil Stichting Leergeld 
Almelo deze kinderen nu mee laten doen! 
Jeugdfonds Almelo is er al jaren voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is om 
mee te kunnen doen aan sport en cultuur. Jeugdfonds Almelo is nu uitgebreid met de 
Stichting Leergeld Almelo. Deze is met ingang van 1 november 2018 operationeel 
geworden. 
Leergeld biedt kinderen op basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om 
deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de schoolreis of het 
schoolkamp. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een 
kind. Leergeld kan hierbij hulp bieden. 
Stichting Jeugdfonds Almelo bestaat uit Stichting Leergeld Almelo, Stichting 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo en Stichting Verjaardag in de Maak 

Hoe werkt Stichting Leergeld Almelo? 
Als ouder kunt u zelf een aanvraag om ondersteuning indienen bij Stichting Leergeld 
Almelo. Na uw verzoek om hulp bespreekt een medewerker van Stichting Leergeld 
Almelo bij u thuis wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Wat zijn de dingen waar 
uw kind nu niet aan mee kan doen? En wat kan Leergeld voor u doen? Als u een 
inkomen hebt op bijstandsniveau komt u waarschijnlijk in aanmerking. Maar Stichting 
Leergeld Almelo is er ook voor ouders met een hoger inkomen die (tijdelijk) in de 
financiële problemen zijn gekomen. 
U kunt uw aanvraag indienen op de website van Stichting Leergeld Almelo: 
https://www.leergeld.nl/almelo 

Privacy 
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Daarom stemmen wij met u af wat 
uw wensen zijn met betrekking tot contact en informatie en hoe we dat realiseren. 
 
Ouderavond KiVa 
Zoals met u afgesproken willen we nog graag weer een ouderavond houden over de 
voortgang van KiVa, ons lesprogramma voor het versterken van de sociale veiligheid 
en het tegengaan van pesten! De datum voor deze bijzondere ouderavond is dinsdag 
28 mei! We beginnen dan om 20:00 uur. 
 

https://www.leergeld.nl/almelo/


Paasvieringen 
Op donderdag 18 april vieren we het paasfeest in de groepen. 
We willen in de middagpauze weer graag met elkaar eten op 
school.  
We hebben het kerstdiner nog in onze herinnering: het was zo 
gezellig en samenbindend om op deze manier met elkaar te 
eten, dat we dat graag met pasen weer willen doen. 
En natuurlijk hebben we uw hulp dan weer nodig! Wilt u iets maken voor het 
paasbuffet? U mag zelf weten wat!  
Bij de klassen komen weer lijstjes te hangen waarop u kunt aangeven wat u naar 
school brengt. 
 
Weeksluitingen 
Weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens 
op vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur.  
Aanstaande vrijdag, 5 april, is stamgroep Twickel aan de beurt! 
Daarna volgt op 10 mei de weeksluiting van Leeuwenburg en op 
17 mei die van stamgroep Muiderslot. 
We nodigen ouders en andere belangstellenden van harte uit te 
komen kijken! 
 
Voor de agenda: 
Woensdagmiddag 3 april: schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8 
 
Herinnering betalen schoolgeld i.v.m. naderd kamp en schoolreis! 
Er zijn nog steeds ouders die het schoolgeld voor hun kind(eren) niet hebben betaald!  
Wilt u dit alstublieft zo snel mogelijk in orde maken?  

 
 
Bijbelverhalen 
Oplossen (week 12 t/m 14) 
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies 
en conflicten. Over het vinden van waarheid en gerechtigheid. 
Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw:  
Veel te veel (Marcus 6, 30-44); Eerlijk verdeeld? (Matteüs 20, 1-16).  
middenbouw:  
Gewoon (Matteüs 5, 38-41); Genoeg voor iedereen (Matteüs 14, 13-21). 
bovenbouw:  
Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-41); Vijf broden en twee vissen. Matteüs 14, 13-21). 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s, Gerrit Hendriks 


