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Scholen weer open 
Maandag 8 februari gaan de scholen weer open. Zoals al eerder naar jullie gemaild, zijn 
we nog druk bezig met het uitwerken van alle afspraken en richtlijnen. 
Uiterlijk morgen ontvangt u deze informatie. 
 

 
 

Sien Verhees uit groep 1/2B: 
 

Sien zegt op een avond tegen haar mama: 
"Mama ik ga vanavond goed naar de sterren kijken, 
want als ik een vallende ster zie, dan mag ik een 
wens doen. En dan wens ik dat ik heel snel weer naar 
school mag gaan." 

 

Toeslagenaffaire 
 
Namens de gemeente Breda informeren wij jullie over het volgende: 
Op 22 januari is de website live gegaan waarin gedupeerden van de toeslagaffaire worden 
opgeroepen zich te melden bij de gemeente indien ze hulp of ondersteuning willen. In 
Breda zou het gaan om 65 huishoudens die een compensatie hebben aangevraagd maar 
de gemeente kent de meeste van deze gezinnen niet en in verband met privacy mag die 
informatie ook niet vrijgegeven worden door de Belastingdienst. 
Op de website www.breda.nl/toeslagenaffaire kunt u zich aanmelden. De gemeente hoop 
via de scholen de gedupeerde ouders te kunnen vinden. 

http://www.breda.nl/toeslagenaffaire
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Uit de krant 
Vandaag, 4 februari, staat het volgende in krant (BN De Stem): 

Steun voor ouders die het financieel moeilijk hebben 

In elke schoolklas zitten gemiddeld twee kinderen van wie de ouders te weinig geld 

verdienen om sport- en schoolspullen te betalen. Bredanaars die in deze situatie zitten, 

kunnen via de website Sam& een aanvraag doen voor financiële steun op het gebied van 

sport, cultuur en school. 

De eerste aanvraag is gisteren officieel ingediend door wethouder Boaz Adank (Sociale 

zaken, VVD) en kinderburgemeester Mouna Makan. “Het zijn moeilijke tijden”, aldus 

Adank. “Dus het is begrijpelijk dat ouders afwegingen maken. Het is wel belangrijk dat 

kinderen blijven meedoen en hier niet de dupe van worden. Juist in deze tijd is afleiding in 

de vorm van sport of een kinderfeestje heel belangrijk.” 

Op de site is informatie te vinden over landelijke regelingen voor gezinnen met een laag 

inkomen. Door een Bredase postcode in te vullen, komen lokale regelingen in beeld. Het 

is voor ouders met een BredaPas mogelijk om direct een aanvraag in te dienen. 

De website www.samenvoorallekinderen.nl is een project van het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur Breda, Leergeld Breda en de gemeente Breda.  

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
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Op de kalender 

8 feb 
Weer naar 
school! 
ouder-
gesprekken 
online 

9 feb 10 feb 
ouder-
gesprekken 
online 
 
Juf Ciska jarig 

11 feb 12 feb 
Carnaval 
12 uur uit 
 

15 feb 16 feb 17 feb 18 feb 19 feb 
 
 
Meneer Arnoul 
jarig 

22 feb 23 feb 24 feb 25 feb 
 
Memo 

26 feb 
 
 

1 mrt 2 mrt 
 
19.30 MR 
vergadering 

3 mrt 4 mrt 5 mrt 
 
 

 

 

Voorjaarsvakantie 


