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Ingang schoolontbijt 
Na de kerstvakantie zijn de kinderen van harte welkom voor het schoolontbijt via de zijdeur 
ingang bij groep 6 (achterin het kleuterplein) vanaf 8.20 uur. Vanaf maandag 9 januari kunnen de 
kinderen niet meer bij de hoofdingang worden gebracht voor het ontbijt. De kinderen die niet komen 
ontbijten kunnen op de gebruikelijke tijd hun eigen ingang gebruiken.  
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Beste ouders/verzorgers, 

  

Sinterklaas is nog maar net het land uit en kerst kondigt zich alweer aan. Een maand vol met dagen 

waar we allemaal iets moois van proberen te maken. Het is ook een maand vol met extra uitgaven. 

Extra uitgaven in een tijd die in financieel opzicht al zo lastig is. We willen daarom vanuit het school 

maatschappelijk werk stilstaan bij dit onderwerp. Wat doet het met je als ouder wanneer je 

geldzorgen hebt? En waar kan je terecht voor hulp?  

  

Zorgen om de financiën kan onder andere stress, verdriet, boosheid, schuldgevoelens en schaamte 

met zich mee nemen. We leven in een onzekere tijd en kunnen het gevoel hebben de grip kwijt te 

raken. Het is iets waar we allemaal in meer of mindere mate mee te maken hebben. Wil je eens 

praten over wat je bezighoudt of waar je tegen aanloopt? Schroom dan niet om contact op te nemen 

met de school maatschappelijk werker gekoppeld aan de school van je kind. We luisteren en denken 

graag mee.  

Daarnaast staat het Meerpunt in Zoetermeer ook altijd open voor contact en is goed op de hoogte 

van welke mogelijkheden er zijn binnen de gemeente. Op hun website vind je de 

contactmogelijkheden en zij hebben ook inlooppunten in verschillende wijken. 

  

Hieronder vinden jullie een lijst van wat Zoetermeer aanbiedt op het gebied van ondersteuning bij 

financiën en administratie. Wellicht hebben jullie zelf niets aan de informatie, maar kennen jullie wel 

iemand in de omgeving die hier iets aan zou kunnen hebben. Mochten jullie nog vragen hebben na 

het lezen van deze nieuwsbrief, neem dan gerust contact op.  

  

Vriendelijke groeten, 

Marieke Spiering 
Schoolmaatschappelijk werk 
m.spiering@schoolformaat 
06-461 026 44 
werkdagen, ma,di en do 
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❖ ZoetermeerPas 

De ZoetermeerPas is een voordeelpas voor 
mensen met een laag inkomen. 
 

 
❖ Stichting Leergeld  

Richt zich op schoolgaande kinderen (0-17 jaar) 
uit gezinnen met minimale financiële middelen 
 

 
❖ Mensen in de minima (MIM) 

Vraagbaak voor mensen met een minimum 
inkomen. 
 

 

❖ Sun Zoetermeer 

Noodfonds, Sociaal Leenfonds en      

Supermarktbonnen 

 

 

❖ Thuisadministratie – Humanitas 

Helpt bij geldzaken en administratie op orde te 
brengen en te houden 
 

 
❖ Formulierenbrigade 

Biedt gratis hulp, advies en informatie op het 
terrein van zorg, werk, inkomen en belastingen  
 

 

❖ Schuldhulpmaatjes 

Gericht op mensen met (dreigende) schulden  

 

 

❖ JobHulpMaatje Zoetermeer 

 Een gecertificeerde vrijwilliger helpt in de 

zoektocht naar (on)betaald werk  

 

 
❖ Goed met geld spreekuur – JIP 

 Voor jongeren t/m 27 jaar met vragen    

 over geld, contact met de overheid (en    

 instanties) of beginnende schulden 

 

 

 

 

❖ Voedselbank 

Voedselpakket voor mensen in de minima. 
 

 

❖ Kledingbank MEVE! 

Gebruikte kleding en textiel voor mensen in de 

minima 

 

 

❖ Speelgoedbank Ikros 

Speelgoed voor ieder kind van 0 - 13 jaar met 

een ZoetermeerPas 

 

 

  

  



Activiteiten Kerstvakantie  
De kerstvakantie staat voor de deur! Ook deze vakantie is er weer genoeg te doen voor de 
Zoetermeerse kinderen en jongeren. Eén ding is zeker: je hoeft niet te vervelen! 

☃️Speelmeer neemt je mee naar Spel en Meer, FunZone, Bounce Valley en Jump One. 

⛸️Op speelboerderij het Buitenbeest kun je schaatsen, knutselen en genieten van een 
nieuwjaarsdiner. 

⚽️Toch liever een sportieve activiteit? Doe dan mee met de MEGA Sport- en spelinstuiven, het 
Springkussenfestijn en het zaalvoetbaltoernooi. 
Bekijk het hele aanbod op www.zoetermeer.nl/vakantiefolder.   
  
Fijne vakantie  
Het is bijna zover, de kerstvakantie staat voor de deur. 
Tijd om uit te rusten en om te genieten met familie en vrienden. 
Namens het hele team wensen wij u fijne kerstdagen toe en alvast 
een gelukkig en gezond 2023!  
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