
 
 
1.     Schoolspullenpas - GRATIS 
Hij komt er weer aan, de pas om schoolspullen mee te kopen: pennen, schriften, kaftpapier, 
maar je kan er ook een tas en zelfs sportkleding mee betalen, maar geen snoep of 
frisdrank. Er staat €50 op de pas, gedoneerd en georganiseerd door het Armoedefonds. De 
pas is te gebruiken bij een aantal wat grotere winkelketens met ook vestigingen in de buurt, 
welke dat zijn, dat staat in de brief die je krijgt wanneer de pas wordt uitgereikt. 
Aanvragen: via het aanvraagformulier op www.leergelddebilt.nl of 
www.samenvoorallekinderen.nl. Daarna moet je geduldig wachten tot half juli, dan krijgen 
wij de passen en sturen die naar je huisadres!  
Pas op: de pas is er alleen voor kinderen die geboren zijn tussen 1 aug 2006 en 1 aug 2008. 
  
2.     Inschrijving vakantiekampen – GRATIS via Leergeld 
Vorig jaar gingen de meeste kampen niet door i.v.m. Corona. Dit jaar is dat anders.   
* Buurtvereniging WVT in De Bilt organiseert 19 t/m 21 juli die hartstikke leuke 
kindervakantieweek. 3 dagen vol activiteiten als dansen, sporten, knutselen en spelletjes. Je 
slaapt thuis. Het is voor kinderen in groep 1 t/m 8 uit gemeente De Bilt.  
Aanmelden:  
- u kunt niet online aanmelden maar u moet zelf naar WVT gaan (Talinglaan 10 Bilthoven) 
- laat daar deze nieuwsbrief zien, als bewijs dat u bij ons bent ingeschreven  
Op onderstaande tijden zijn er bij WVT vrijwilligers om de aanmelding van kinderen te 
verwerken:  
vrijdag 4 juni 15:00 - 16:00 
maandag 7 juni 14:30 - 15:30 en 19:30 - 20:30 
dinsdag 8 juni 14:00 - 15:00  
woensdag 9 juni 14:00 - 15:00  
donderdag 10 juni 10:00 - 11:00 en 19:00 - 20:00  
 
* Kinderen kunnen ook langer op kamp, dan zijn ze er echt even uit.  
Bijvoorbeeld de kampen van stichting Okee of Heppie. Aanmelden via Leergeld, wij 
verzorgen de inschrijving.  
  
3.     Skeelers - GRATIS 
Vindt uw kind skeeleren leuk? Wij hebben van de Emmaus een grote partij skeelers gekregen 
die nu bij ons op kantoor liggen. Je kunt ze komen passen op maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag na schooltijd. Alleen op afspraak! Stuur een mail met wanneer jullie langs 
kunnen komen. Wij mailen dan de afspraakbevestiging. Het heeft geen zin om zomaar langs 
te komen omdat wij er apart voor naar kantoor komen.  
  
4.     Laptops/ fiets 
Gaat uw kind naar de middelbare school, dan komen er veel kosten op u af. Leergeld draagt 
bij aan de aankoop van een fiets om naar school te fietsen, en van een computer die op de 
meeste middelbare scholen verplicht is. Doe gerust de aanvraag hiervoor. 
  
 

http://www.leergelddebilt.nl/
http://www.samenvoorallekinderen.nl/


5.     Leren solliciteren  
Dit is misschien een verrassend nieuwtje.  
Als het gezin leeft van de bijstand mag er met werken geld verdiend worden, maar een 
(groot) deel daarvan moet worden afgedragen aan de RSD. Dat geldt niet voor bijbaantjes 
van kinderen. Zij mogen salaris van een bijbaantje helemaal houden, maar dan moet het 
salaris wel op hun eigen rekening komen en niet op de rekening van hun ouders. Tja en om 
aan een baantje te komen moet je solliciteren. Waar leer je dat? Wat zijn handige weetjes? 
We hebben een bedrijf in de gemeente die je een sollicitatie training wil geven. Stuur ons 
even een mailtje als je hier meer over wilt horen.  
 
6.     Hulp bij uw administratie 
Als je je oor te luisteren legt zijn er best veel mensen die moeite hebben met al die 
formulieren die je moet invullen. Die het overzicht over de administratie kwijt zijn. Het duurt 
gemiddeld 5 jaar voordat mensen daar hulp bij zoeken. Jammer dat ze zolang wachten want 
het is ook vaak al die jaren stress. O.a. de organisaties Humanitas en Mens De Bilt bieden 
hulp om (weer) op orde te komen. Mocht u iemand kennen die een steuntje kan gebruiken, 
help hen dan om contact op te nemen (na al dat ploeteren is contact opnemen natuurlijk 
best spannend). We zijn er om elkaar te helpen.  
  
7.     Oproep kinderen voor denkteam 
We herhalen de oproep in de vorige nieuwsbrief: als Leergeld luisteren we naar wensen 
waar de ouders mee komen. Maar we zouden graag met de kinderen praten, en horen waar 
zij behoefte aan hebben, wat zij nou eens graag zouden willen, waar wij niet aan denken. 
Wie van uw kinderen kan het altijd zo goed vertellen? Mogen we die eens bellen?  
 
8.     Inloop weer open / intakes op kantoor   
Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, en het Corona virus langzaam wat minder kans 
krijgt om zich te verspreiden, durven wij het ook weer aan: ONZE INLOOP WEER OPEN! We 
zullen het wel voorzichtig moeten doen met z'n allen, dus: 
- inloop alleen op donderdag 10:00 - 12:00 uur 
- we kunnen maar 1 persoon tegelijk ontvangen, dus het kan zijn dat u buiten moet wachten 
- wilt u dit niet dan kunt vooraf afspraak maken door een mail te sturen of te bellen 
- start donderdag 17 juni  
- we schudden geen handen, zitten 2 meter uit elkaar en houden het raam open 
- wilt u de afspraak afzeggen (via mail) als u klachten heeft? 
Natuurlijk kunt u uw vragen altijd stellen via mail of de telefoon, maar soms is het prettig om 
iets te bespreken met een persoon tegenover je. Wij zijn blij dat het weer op deze manier  
 
Dit was weer een nieuwsbrief vol met aanbiedingen en weetjes. Mocht u iets missen of iets 
tegenkomen dat interessant is voor de andere Leergelders, geef dat dan door. Zo helpen we 
elkaar verder.  
 
Met vriendelijke groet, 
vrijwilligers van  
 
Stichting Leergeld De Bilt  
Website: https://leergelddebilt.nl/ 
We houden digitaal spreekuur: gebruik het aanvraagformulier via de website of stuur ons 
een mail met uw vraag!  
Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag van 11:00-12:00 u, tel: 06 12 70 37 37 
Tijdens schoolvakanties zijn wij gesloten en beantwoorden we uw email niet. 

https://leergelddebilt.nl/

