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Strengere Corona maatregelen
Deze week zijn er weer strengere maatregelen bekend gemaakt.
Gelukkig mag het onderwijs open blijven. Het is aan ons allemaal om dat zo te houden.
Daarom hebben wij de maatregelen in en om de school ook strenger gemaakt.
Vanaf heden mogen er helemaal geen ouders meer in school komen. Als u iets af moet geven kunt
u tot aan deur komen en als u de leerkracht wilt spreken gebeurt dat telefonisch of via video bellen.
Uitzonderingen zijn alleen mogelijk na overleg met en instemming van de directie.
Op het schoolplein verzoeken wij u altijd de 1,5 meter in acht te nemen en alleen op het plein te
komen om uw kind te brengen en te halen. Graag daarna het plein weer zo snel mogelijk verlaten.
Alleen door met z’n alleen hier aan mee te werken krijgen we Corona eronder en kunnen we in de
toekomst weer terug naar “normaal”.

Ondersteuning voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben
De gemeente Haarlemmermeer richt zich op dit moment op gezinnen waar extra hulp nodig is.
Hiervoor heeft zij informatie beschikbaar voor een Computerregeling en Kinderopvangtoeslag.
Computerregeling, armoedebeleid gemeente Haarlemmermeer:
Dit is de link naar de pagina waar alle info ook te vinden is:
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/computer-laptop
•
Met de computerregeling kunt u voor schoolgaande kinderen maximaal € 500 voor een
computer of laptop met printer aanvragen. U krijgt van de gemeente het bedrag op uw
rekening gestort (dit verandert hoogstwaarschijnlijk vanaf januari 2021)
•
U kunt maximaal 1 keer per 4 jaar gebruikmaken van de computerregeling. U kunt voor
maximaal 2 kinderen per huishouden een computer aanvragen.
•
Ook voor middelbare scholieren kunt u gebruik maken van de computerregeling. Als de
school een computer verplicht stelt, kan er worden afgeweken van de maximale vergoeding
of maximaal aantal computers. Biedt de school een regeling aan via The Rent Company of
een computer via een huur-koop constructie?
Ook voor deze computers kunt u een vergoeding krijgen uit de computerregeling.
•
De regeling geldt niet als u zelf al een computer of laptop heeft gekocht. De
computerregeling is bedoeld voor de aanschaf van een computer als u die nog niet heeft.
Andere eisen:
•
U woont in Haarlemmermeer.
•
Uw kind gaat naar de basisschool of voortgezet onderwijs in de leeftijd van 8 tot en met 17
jaar.
•
Op de website van Bereken uw recht kunt u zelf controleren of u een vergoeding kunt
krijgen.
•
U heeft weinig spaargeld. Minder dan € 12.450. Dit bedrag geldt voor een echtpaar en een
alleenstaande ouder.
•
Aanvragen gaat via Bereken uw Recht: link
Kinderopvangtoeslag:
De VNG en de Belastingdienst hebben afgesproken dat gemeenten ouders gaan helpen die zijn
getroffen door de problemen bij de Belastingdienst, de problemen met de kinderopvangtoeslag.
We weten niet om wie het gaat, omdat de Belastingdienst die gegevens niet mag doorgeven. We
hebben daarom een meldpunt in gericht: kinderopvangtoeslag@haarlemmermeer.nl. In dit artikel

staat meer informatie: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/meldpunt-gedupeerde-ouderstoeslagenaffaire

Juffrouw Yvonne met zwangerschapsverlof
Deze week is juffrouw Yvonne van groep 5B met zwangerschapsverlof gegaan. Wij wensen haar
veel sterkte en plezier de komende maanden.
Gedurende haar afwezigheid wordt zij vervangen door juffrouw Gulhan Sezer.
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Stricter Corona measures
This week, stricter measures have been announced again.
Fortunately, education can remain open. It's up to all of us to keep it that way.
That is why we have made the measures in and around the school stricter.
From now on parents are no longer allowed to attend school at all. If you need to hand in
something you can come to the door and if you want to speak to the teacher, you can call it by
telephone or video.
Exceptions are only possible after consultation with and approval of the management.
At the schoolyard, we ask you to always observe the 1.5 meters and only come on the square to
bring and collect your child. Please leave the square as soon as possible afterwards.
Only by cooperating with him on this, we will get Corona under it and we can return to “normal” in
the future.
Support for families who are struggling financially
The municipality of Haarlemmermeer is currently focusing on families where extra help is needed.
For this she has information available for a Computer Scheme and Childcare Allowance.
Computer scheme, poverty policy municipality of Haarlemmermeer:
This is the link to the page where all information can also be found:
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/computer-laptop
• With the computer scheme you can request a maximum of € 500 for a computer or laptop with
printer for school-going children. You will receive the amount deposited into your account from the
municipality (this will most likely change from January 2021)
• You can use the computer scheme a maximum of once every 4 years. You can request a
computer for a maximum of 2 children per household.
• You can also use the computer scheme for secondary school students. If the school makes a
computer compulsory, there may be deviations from the maximum reimbursement or maximum
number of computers. Does the school offer an arrangement through The Rent Company or a
computer through a rent-buy arrangement?
You can also receive reimbursement from the computer scheme for these computers.
• The scheme does not apply if you have already bought a computer or laptop yourself. The
computer scheme is for the purchase of a computer if you do not already have one.
Other requirements:
• You live in Haarlemmermeer.
• Your child attends primary or secondary education between the ages of 8 and 17.
• On the website of Calculate your entitlement you can check for yourself whether you can receive
compensation.
• You have little savings. Less than € 12,450. This amount applies to a couple and a single parent.
• Applications go through Calculate your Law: link
Childcare allowance:
The VNG and the Tax Authorities have agreed that municipalities will help parents who have been
affected by the problems at the Tax Authorities, the problems with the childcare allowance. We do
not know who it is, because the tax authorities are not allowed to pass on that information. We
have therefore set up a reporting point: kinderopvangtoeslag@haarlemmermeer.nl. This article

contains more information: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/meldpunt-gedupeerdeouders-toeslagenaffaire
Miss Yvonne on maternity leave
This week, Miss Yvonne from group 5B went on maternity leave. We wish her a lot of strength and
pleasure in the coming months.
During her absence she is replaced by Miss Gulhan Sezer.

