
Nieuwsbrief-35  
Schooljaar 2019-2020 

03-07-2020 

Schoolfotograaf 

Herinnering betaling overblijf 

Schoolgids en schoolkalender schooljaar 2020-2021 

Böttgerwater 21  |  2497 ZJ  Den Haag  |  Tel: 070-3906564  |  E-mail: info@obsypenburg.nl  |  Web: www.obsypenburg.nl 

OP donderdag 18 juni was de schoolfotograaf bij ons op school. Die heeft prachtige 
schoolfoto’s van de leerlingen gemaakt. Tot dinsdag 7 juli worden de bestellingen 
door de fotograaf nog gratis aan u verstuurd. Na deze datum moet u ervoor betalen. 
Er zijn tot op heden nog erg weinig bestellingen gedaan. Dat verbaast ons, omdat 
veel  ouders ernaar uitkeken dat de kinderen nog dit schooljaar door de schoolfoto-
graaf gefotografeerd zouden worden. Daarom deze reminder. Het is zonde als u ex-
tra moet betalen voor diensten die nu nog gratis zijn.  

Rapporten  

Afgelopen week hebben relatief nogal wat ouders een herinnering voor de betaling van het overblijven 
voor het schooljaar 2019-2020 van ons ontvangen. De ouders die het overblijven voor het gehele 
schooljaar aan ons hadden voldaan, hebben het teveel betaalde bedrag inmiddels van ons terugge-
stort gekregen. Het schooljaar loopt bijna ten einde. Betalingen voor het overblijven voor het school-

jaar 2019-2020 moeten uiterlijk op maandag 13 juli op onze rekening overgemaakt 
zijn. Wanneer betalingen niet door ons ontvangen zijn, zullen wij overgaan tot inscha-
kelen van een incassobureau om het bedrag te vorderen. De kosten voor het overblij-
ven worden daarmee voor u onnodig hoog. Probeert u dat te voorkomen. Wanneer het 
achterstallige bedrag in de week na de zomervakantie niet door ons is ontvangen, kan 
uw kind vanaf maandag 31 augustus geen gebruik meer maken van het overblijven.   

Vakantiepas 

Helaas hebben wij nog steeds niet van alle kinderen de rapportmap terug op 
school ontvangen. De mappen zijn nog nieuw en pas in februari j.l. voor het 
eerst in gebruik genomen. Wanneer de mappen niet op school ingeleverd 
worden, wordt vanuit school geen gratis nieuwe rapportmap geleverd. Ouders 
moeten dan voor het  bedrag van 7,50 euro een nieuwe rapportmap bij ons 
kopen. Daarom een laatste oproep om de map(pen) maandag a.s. met uw 
kind mee naar school te geven.   

 

Volgende week worden de vakantiepassen zomer 2020 weer op 
school afgeleverd. Die krijgen alle  leerlingen dan mee naar huis. 
De vakantiepas is een pas voor kinderen van 4-12 jaar met tips 
voor allerlei leuke activiteiten om gedurende de zomervakantie 
in Den Haag en omstreken te kunnen doen. Zeker in deze tijd, 
waarin veel minder mensen met vakantie gaan, een welkome 
afleiding op 6 weken thuisblijven. Bekijk deze vakantiepas goed 
door. Het is zeker de moeite waard.  

Op dit moment zijn wij het huidige schooljaar (2019-2020) aan het afsluiten en tegelijkertijd het 
nieuwe schooljaar 2020-2021 aan het voorbereiden. Op donderdag 9 juli a.s. krijgt u de brief met de 
groepsindeling voor het schooljaar 2020-2021 via MSI van ons toegestuurd. Op vrijdag 10 juli gaan 
de eindrapporten met de kinderen mee naar huis. In de laatste week voor de zomervakantie is onze 
schoolgids voor het schooljaar 2020-2021 klaar. Deze is vanaf die week te lezen en downloaden op 

onze website www.obsypenburg.nl. De school start weer op maan-
dag 31 augustus. In de eerste week na de zomervakantie krijgt uw 
zoon/dochter de jaarkalender mee naar huis. Zowel in de schoolgids 
als in de jaarkalender zijn alle belangrijke data voor het schooljaar 
2020-2021 opgenomen. Wij vragen u deze beiden te zijner tijd heel 
aandachtig door te lezen.  


