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Beste ouders/verzorgers, 
In deze periode volgen nog verschillende feesten en vrije dagen, het kamp en de 
schoolreisjes, en leuke en leerzame activiteiten binnen en buiten de school, en vanaf 
12 juli de zomervakantie. 
 
Schoolreisjes en vrijwillige ouderbijdrage 
Denkt u nog aan de vrijwillige ouderbijdrage en de betaling voor 
schoolreisje en kamp? 
De leerlingen van groep 8 gaan op kamp. Dit reisje kost 85 euro. 
De andere groepen gaan naar Julianatoren en Drievliet.  
Dit reisje kost 30 euro. 
De vrijwillige ouderbijdrage is 30 euro voor het schooljaar 2018-2019. U kunt het 
schoolreisje en de ouderbijdrage nog overmaken op ons  nieuwe rekeningnummer 
NL82 RABO 0329 0499 33 , t.n.v. Ouderfonds Universum, met vermelding van de 
naam van uw kind. 

Er loopt een proef op Amsterdamse basisscholen: de ouderbijdrage en schoolreisjes 
kunnen daar betaald worden met de Stadspas. Wij hebben ons best gedaan om 
hieraan ook mee te mogen doen, maar het SBO is daarbij nog niet meegenomen. Wij 
hebben goede hoop dat dat volgend jaar anders wordt. 

Pak je kans spreek uur op school 
Om de twee weken heeft Pak je kans spreek uur op school, de eerstvolgende keer op 7 
juni. Hier kunt u terecht voor informatie over allerlei financiële 
regelingen. 

Koffieochtend woensdag 5 juni 
De maandelijkse koffieochtend is van 8.45 - 9.45 uur. 

Telefoon SBO Universum 
Op woensdag 3 juli gaat Universum over op een nieuwe 
telefooninstallatie, in de ochtend zijn wij enige tijd niet bereikbaar. Het 
nummer blijft gelijk. 

De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 26 juni. 
Kijk ook eens op de website: www.sbo-universum.nl 

Belangrijke data 
● Woensdag 29 mei 

bibliotheek Aarde, 
Mars 

● Donderdag 30 mei 
Hemelvaartsdag en 
vrijdag 31 mei  alle 
kinderen vrij 

● Dinsdag 4 of woensdag 
5 juni Suikerfeest 

● Woensdag 5 juni 
koffieochtend 

● Vrijdag 7 juni 
spreekuur Pak je kans 
08:30 tot 11:30 uur 

● Vrijdag 7 juni  
Only friends 
Komeet/Mars, 
Maan/Zon, Ster/Grote 
beer 

● Zondag 9 juni en 
maandag 10 juni 
Pinksteren  alle 
kinderen vrij 

● 13 juni ster, grote beer 
en maan naar de 
bibliotheek 

● 17  t/m 20 juni kamp 
groep 8 

● Vrijdag 21 juni groep 8 
vrije dag na kamp 

● Maandag 24 juni 
Schoolreisje naar 
Julianatoren Ster, 
Grote beer, Maan, Zon, 
Komeet 

● Dinsdag 25 juni 
Schoolreisje naar 
Drievliet Neptunus, 
Mars, Groep 7 

● Dinsdag 25 juni Zon 
bijenles 

● 1 juli studiedag, alle 
kinderen vrij 

 
 

 
  
 
 

 


