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Hulp in de bibliotheek  
 

Weggeefkast  
  

Als er structureel te weinig geld in een gezin is, dan zijn sham-

poo, wc-papier en maandverband luxeproducten. Daarom 

heeft Bibliotheek Drachten een Weggeefkast. In de Weg-

geefkast staan verzorgingsproducten die gratis meegenomen 

mogen worden door inwoners die het nodig hebben. En dat is 

hard nodig, er wordt ontzettend veel gebruik gemaakt van de 

Weggeefkast. Daarom wil Bibliotheek Drachten zoveel moge-

lijk ongeopende verzorgingsproducten verzamelen. Help je 

mee? 
Weggeefkast  

 

Hulp bij belastingaangifte  

Belastingaangifte doen? Veel mensen vinden het ingewikkeld. Bel 0512-51 26 80 of meld 

je online aan voor het maken van een afspraak bij het Belastingspreekuur voor gratis hulp 

op donderdagochtend in maart en april! Vrijwilligers helpen bij het invullen van de belas-

tingaangifte. 
 
Hulp bij belastingaangifte | in de maanden maart en april 2023  

 

Warme kamers  

Op zoek naar wat warmte tijdens koude win-

terse dagen? Je bent van harte welkom in de 

bibliotheek. Voor een praatje, een krantje of 

misschien een potje dammen. We zijn aange-

sloten bij het netwerk van Warme Kamers, 

een initiatief van Het Leger des Heils. Om ie-

dereen die wel wat warmte kan gebruiken een 

hart onder de riem te steken. 

 

 

Onlangs is dit initiatief verlengd tot 1 maart 2023.  
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Jarigen Februari 
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Schoolreisje 21 juni: 

Het schoolreisje van groep 1 t/m 7 stond gepland op 25 mei. 

Nu valt deze samen met de laatste dag van de avondvierdaagse. 

Omdat wij als school hier ook aan deelnemen hebben we samen 
met de schoolcommissie besloten de dag van het schoolreisje te 
verplaatsen naar 21 juni 2023. 

 

 

Speeltuin: 

Zoals u weet zijn we als school bezig met het realiseren van een speeltuin achter de school. De hekken zijn inmid-
dels geplaatst. 

Groep 8 heeft tekeningen gemaakt met ideeën en wensen. 

We hebben 4 offertes opgevraagd bij verschillende aanbie-
ders. Samen met de leerlingenraad hebben we hiernaar ge-
keken en ze besproken. Daar is een voorkeur uitgekomen 
van 1 aanbieder. Deze is vandaag op school gekomen om 
een presentatie te geven aan de leerlingenraad. We hebben 
ook besproken wat wij als school graag willen en wat onze 
wensen zijn binnen het budget dat we hebben. 

We hebben de gemeente nog gevraagd voor subsidie en 
kunnen een aanvraag doen voor het buurtbudget om de kos-
ten proberen wat te drukken. Ook dit zullen we samen met 
de leerlingeraad oppakken. 

De leerlingenraad zal hier nog een verslagje van schrijven die we met u zullen delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag: 

Op 16 februari hebben we een studiedag. Op deze dag zullen we als team aan de slag gaan met de resultaten van 
de toetsen en het schrijven van nieuwe plannen. De leerlingen zijn deze dag vrij. 

Vrijdag 17 februari krijgen de kinderen de rapporten mee. 

Vanaf maandag 20 februari zullen de oudergesprekken plaatsvinden. U hebt zich hiervoor kunnen inschrijven. 

 

 


