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Beste ouders/verzorgers,
Na 6 weken vakantie zijn we afgelopen maandag weer met elkaar
begonnen. Wat was het fijn om al die enthousiaste kinderen weer te zien!
Dit jaar starten er veel nieuwe kinderen op onze school, wij hopen dat
jullie je snel thuis zullen voelen op SBO Universum.

Komende week ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging voor de
kennismakingsgesprekken. Gelukkig mogen wij ouders weer in de school
ontvangen.

Wij hopen er een mooi schooljaar van te maken met elkaar!

Personeel
Ook dit jaar mogen wij een aantal nieuwe collega’s begroeten.
Juf Saran, werkt op maandag en dinsdag voor groep Jupiter
Juf Hanne, werkt op maandag en dinsdag voor groep Pluto
Ook start binnenkort nog juf Hanneke, zij gaat samen met juf Nienke de
taak van orthopedagoog vervullen.

Pien Verburg is op dit moment nog niet volledig hersteld. Harmien Ypma
neemt een deel van haar werkzaamheden over.

Start- en eindtijden
Dit schooljaar starten alle groepen weer om 8:45 en duurt de schooldag
tot 14:45. Op woensdag zijn de leerlingen om 12:15 uit.

Schoolzwemmen
Op donderdag 2 september starten de zwemlessen weer, indien uw kind
gaat zwemmen wilt u dan zorgen dat de ouderverklaring is ingevuld.
Zonder deze verklaring kan uw kind niet mee naar de zwemlessen. De
zwemlessen worden gegeven in het Noorderparkbad.

Belangrijke data
in september:

- 2 september,
eerste zwemles.

- 5 t/m 17
september,
kennismakings-
gesprekken.

- 8 september,
studiedag
kinderen vrij.



Ouderbijdrage
Voor extra schoolactiviteiten vragen wij ouders een vrijwillige
ouderbijdrage te doen. Wanneer u in het bezit bent van een stadspas dan
kunt u deze laten scannen op school. Misschien kunt u de pas meegeven
aan uw kind of anders contact opnemen met Judy of Philles (in de
ochtend 020-6361539) zodat wij hiervoor een afspraak kunnen maken.
Dit kost u verder niets en wij zijn hier als school erg blij mee omdat wij
dan extra dingen kunnen organiseren.

Voor ouders zonder stadspas vragen wij ook om vrijblijvend een bijdrage
te doen. Over de hoogte van het bedrag en de wijze van betalen wordt u
in de volgende ouderinfo over geïnformeerd.

Dank u wel alvast.

Pak je kans - hulp bij schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u
werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van
de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw
kinderen.

Scholierenvergoeding

Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en
cultuur. U mag het geld ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig
heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier
voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.

 U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool.
 U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare

school.

Gratis laptop of tablet basisschool
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet
aanvragen.

Gratis laptop of tablet middelbare school
Voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of tablet
aanvragen.

Reiskostenvergoeding middelbare school
U krijgt € 250,- per jaar als uw kind 3 zones of meer met het openbaar
vervoer moet reizen naar de middelbare school.

Aanvragen regelingen Pak je kans
U vindt alle regelingen, voorwaarden  en het aanvraagformulier op de
website: www.amsterdam.nl/pakjekans. Of vraag op de school van uw
kind naar meer informatie over de regelingen.

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/


Social Schools
De meeste ouders hebben zich al aangemeld voor social schools. De
nieuwe ouders ontvangen deze week een koppelcode om zich aan te
melden bij Social Schools. Wanneer het niet lukt om u aan te melden
meldt het dan bij de groepsleerkracht of stuur een mail naar;
info.universum@innoord.nl.

Tot de herfstvakantie 2021 sturen wij ook berichten via de reguliere mail.
Na de herfstvakantie communiceren wij via Social Schools.

Wanneer u zelf geen mailadres heeft, wilt u dan zorgen voor een mogelijk
mailadres van een familielid? Of dat u toch een e-mailadres voor uzelf
aanmaakt. Zo blijft u goed op de hoogte en kunnen wij belangrijke
informatie snel met u delen.

De volgende ouderinfo verschijnt 29 september 2021

Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

mailto:info.universum@innoord.nl

