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Agenda februari 2023 
Vrijdag 24 Groep 7 Mieke werkt 

Maandag 27 t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie 
 

  

Agenda maart 2023 
Maandag 6 Kaartverkoop disco door OR om 8:15 uur in aula 

Dinsdag 7 Kaartverkoop disco door OR om 8:15 uur in aula 

Woensdag 7 Kaartverkoop disco door OR om 8:15 uur in aula 
Woensdag 8 Theaterlessen groepen 1/2A, 1/2B, 3 en 4 

Woensdag 8 1e woensdag van de maand: “Anders dan anders lunch”  
  Deze dag mag uw kind iets extra lekkers meenemen met   

  de lunch. Denkt u aan een croissant, pannenkoek e.d.  

Donderdag 9 Groep 7: Red je vriendje in zwembad Hoornse Vaart;  
  Wie wil er met de groep meefietsen? 

Vrijdag 10 Disco Glow in the dark, zie bericht Social Schools op 16 februari 
Maandag 13 Margriet afwezig i.v.m. taken Ronduit 

Dinsdag 14 Groep 7: tosti-lunch. Kinderen mogen belegd brood voor een tosti meenemen. We  
  maken ze op school in tost-apparaten. 

Woensdag 15 Daltondag 

Woensdag 15 Boekenruilmarkt 
Woensdag 15 Schoolvoetbal 

Vrijdag 17 08:30-08:45 uur Inloop 
Maandag 20 OR vergadering 

Woensdag 22 Theaterlessen groepen 1/2A, 1/2B, 3 en 4 

Maandag 27 Groep 7 duo gym met groep 3 
Woensdag 29 Nationale Grote Rekendag met feestelijke opening 

Woensdag 29 Studiemiddag; alle kinderen zijn vrij vanaf 12:30 uur 
 

 
 

Vernieuwe website 
Heeft u al gekeken op onze vernieuwde website? 
www.obsliereland.nl 

 

U kunt ook ons volgen op Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063958449043 

 

 
 
Schoolvoetbal  
Op 15 maart doen we met een 7/8 team mee aan het schoolvoetbaltoernooi op SV Koedijk. Vanaf 14:55 uur 

starten onze wedstrijden. U bent van harte welkom om ons team aan te moedigen. 
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Kaartjes voor de disco 
Heb je vandaag nog geen kaartjes gekocht voor de disco op 10 maart? Na de vakantie kun je op maandag, 
dinsdag en woensdag om 8:15-8:30 uur kaartjes kopen bij de ouderraad 

en leerlingenraad in de aula. 

 
 

 
 

Nu ook zwemles via Jeugdfonds Sport en Cultuur  
Vanaf 1 maart 2023 kan zwemles betaald worden via Jeugdfonds Sport en Cultuur. Er is in 2023 een nieuwe 
inkomensgrens, dus misschien zijn er nieuwe mogelijkheden voor u. 

 
De inkomensgrens voor gratis AlkmaarPas is verhoogd 

Hieronder vindt u informatie voor het aanvragen van de Alkmaarpas. De inkomensgrens is verhoogd, dus zijn er 
misschien voor u mogelijkheden om de Alkmaarpas aan te vragen.  

 

De AlkmaarPas is gratis voor Alkmaarders met een laag (midden)inkomen en weinig vermogen. Op een gratis 
pas staan tegoeden waarmee je kan sporten, naar de bioscoop kan gaan en nog veel meer! Het complete 

aanbod vindt u op https://www.alkmaarpas.nl/tegoed.  
Ligt uw inkomen onder 150% van het minimuminkomen? Dan krijgt u in 2023 de AlkmaarPas gratis van de 

Gemeente Alkmaar. Lees hier meer over de hogere inkomensgrens in 2023. U krijgt dan naast de kortingen ook 

AlkmaarPas-tegoeden die geldig zijn van 1 januari t/m 31 december.  

Toscanestraat 4  
1827 DM Alkmaar  

Tel: 072-5621672   
www.obsliereland.nl 

 

 

https://www.alkmaarpas.nl/tegoed
https://www.alkmaarpas.nl/tegoed/alkmaarpas_aanvragen
http://www.obsliereland.nl/
http://www.obsliereland.nl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063958449043


  

Nieuwsbrief 
 

Openbare Daltonschool 

 

Vraag hier de pas aan.  
 

Voorwaarden voor een gratis pas  
U heeft recht op een gratis AlkmaarPas als u voldoet aan de voorwaarden: 

 - U woont in de gemeente Alkmaar 
 - Uw inkomen is lager dan 150 procent van de bijstandsnorm Zie 

https://www.zaffier.nl/geldzaken/bijstandsnormen 

 - Uw vermogen is lager dan of gelijk aan de vermogensgrens Alkmaarders met een bijstandsuitkering vanuit de 
Participatiewet, IOAW uitkering of die zijn toegelaten tot wettelijke/minnelijke schuldhulpverlening.  

Studenten die recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren hebben géén recht op een 
gratis pas.  

 

AlkmaarPas aanvragen  
Vraag een gratis AlkmaarPas aan. U kunt voor zowel uzelf, uw partner als uw kinderen een pas aanvragen via 

het formulier. Ieder gezinslid vanaf 4 jaar krijgt een eigen pas. Is uw inkomen of vermogen te hoog? Dan kunt 
u de pas kopen bij Alkmaar Marketing. U ontvangt dan geen tegoed, maar wel kortingen. Schriftelijk aanvragen 

kan via dit formulier (pdf, 125 KB).  
 

Tegoeden op de AlkmaarPas.  

Iedereen die recht heeft op een gratis pas krijgt tegoed. Welke tegoeden op uw pas staan hangt af van uw 
leeftijd en inkomen. Meer informatie over de tegoeden lees je op Alkmaarpas.nl/tegoed 

 

 
Uit de Wijkkrant Alkmaar Noord  
We stonden in de Wijkkrant Alkmaar Noord van februari 2023. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fijne vakantie en tot 6 maart! 
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