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Ondernemend leren en vogels
tellen bij SWS De Schans Een

Dinsdag 29 januari 2019 - 7

Misschien heeft u recht
op Ouderenkorting!
Tijdens een gezamenlijke fractievergadering van Partij van de
Arbeid en GroenLinks vroeg één van de leden aandacht voor
het feit dat lang niet alle ouderen (AOW-gerechtigden) gebruik maken van de zogenoemde Ouderenkorting.
Omdat de aangifte belastingen voor 2018 weer voor de deur staat,
willen we graag iedereen die daarmee te maken zou kunnen hebben daar attent op maken.
Heeft u op 31 december de AOW-leeftijd bereikt?
Volgens de regels van de inkomstenbelasting hebt u dan recht op de
ouderenkorting en misschien op de ‘alleenstaande ouderenkorting’.
Om het hele bedrag van deze kortingen te krijgen, moet u na aﬂoop
van het jaar waarin u de AOW-leeftijd hebt bereikt, aangifte inkomstenbelasting doen.
De ouderenkorting bedraagt voor dit aangiftejaar (2018), maximaal
1418 euro en geldt voor belastingplichtigen die de AOW leeftijd
hebben bereikt.
Het is niet een bedrag dat ouderen op hun rekening uitbetaald krijgen, maar een heﬃngskorting. Dat betekent dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en
premie volksverzekering. Voorwaarde is dat het (verzamel)inkomen in het jaar 2018 niet hoger is dan 36346 euro per jaar. De ouderenkorting is individueel. Belangrijk is te weten dat het inkomen
van de partner niet meetelt.

Op vrijdag 25 januari heeft wethouder Henk Kosters van economische zaken Samenwerkingsschool De
Schans in Een bezocht. Leerlingen van De Schans hebben uitgelegd wat ‘Ondernemend Leren’ inhoudt.
Bij ondernemend leren worden vaardigheden versterkt, zoals het omzetten van ideeën in daden, initiatief nemen, creativiteit en communiceren. De kinderen hebben een klein budget gekregen om te ondernemen. Het thema dat gekozen is, past goed bij deze tijd, namelijk vogels in de winter. Kinderen leren
over vogels in de klas en maken ondertussen originele creaties om de vogels te voeren, zoals vetbollen in
de vorm van cupcakes en taarten, pindakettingen et cetera.
Plan van aanpak
Om tot succes te komen, moeten kinderen eerst nadenken wat hiervoor nodig is. Leerlingen gaan per
groep, zelfstandig en in groepjes aan de slag om een plan van aanpak op te stellen. De volgende vragen
komen hierbij aan de orde: Wat kopen we, wat maken we, hoe verpakken we het, hoe maken we reclame,
wie beheert de kas et cetera. De leerkrachten hebben hierbij een coachende rol. Zij doen zelf een stapje
terug en stimuleren leerlingen om samen te werken en risico’s te nemen. Zo zijn er leerlingen bij winkels
geweest voor verpakkingsmaterialen zoals zakken en taartdozen en is het eerste vogelzaad, vet en pinda’s
reeds verwerkt.
Winkeltje geopend
De wethouder heeft het winkeltje in school geopend en was de eerste klant. Hij heeft van alles gekocht
voor de vogels in zijn tuin. Alle leerlingen werken aan het project mee. Daarnaast hebben alle kinderen
meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling. In basisschool De Schans is de hele week een kraampje ingericht waar vogeltaarten, - cupcakes en pindakettingen te koop zijn. het kraampje is op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag open van 14.30 tot 15.00 uur.

Ouderen met een verzamelinkomen van rond de 36500 euro doen
er goed aan te zoeken naar mogelijkheden hun inkomen net onder
die 36346 euro te krijgen. Met een extra aftrekpost lukt dat soms.
Denk bijvoorbeeld aan zorgkosten. Want voor de degenen die
boven deze inkomensgrens uitkomen, bedraagt de ouderenkorting
slechts 72 euro....
Het kabinet wil overigens af van deze abrupte overgang, dat je als je
één euro teveel verdient, je een bedrag van ruim 1400 euro misloopt. In de toekomst zal er een soort glijdende schaal komen,
waarin de ouderenkorting geleidelijk afgebouwd wordt. Maar die
schaal zal pas in 2019 ingevoerd worden.
En belangrijk om te weten is, dat u voor hulp bij uw belastingaangifte terecht kunt bij bijvoorbeeld Humanitas Thuisadministratie,
FNV, Welzijn in Noordenveld of ANBO.

Uitslagen en programma DES
Uitslagen:
DES 2 - Vitesse 4
DES 3 - Hoogkerk 4
Programma:
Zaterdag:
WSS E1
DTS F1
Zondag:
SDO 1
Kinea 3
SDO 2

16 – 09
23 – 09

- DES E1
- DES F1

10:00 uur
11:00 uur

- DES 1
- DES 2
- DES 3

14:30 uur
12:15 uur
13:00 uur

Scoor een Boek! trapt af
in de gemeente Noordenveld
Ruim 900 leerlingen uit de groepen 5 en 6 van 26 basisscholen in de gemeente Tynaarloo en
Noordenveld doen mee aan het succesvolle leesbevorderingsprogramma Scoor een Boek. De bibliotheken Noordenveld en Tynaarlo werken samen met FC Groningen in de Maatschappij. Een
speler van de FC is het gezicht van Scoor een Boek! Hij speelt mee in een filmpje dat bij de aftrap
en, vijf weken later tijdens de rust, in de klas wordt vertoond.
Het leesproject ‘Scoor een Boek!’ bundelt de populairste sport van de wereld met lezen. Het doel is om
leerlingen uit de groepen 5 en 6 te stimuleren om met plezier te (blijven) lezen. Naast sporten en spelen,
is lezen erg belangrijk. Een goede taalbeheersing is de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Met Scoor een Boek! willen we dat bereiken. In de komende 12 weken gaan de leerlingen uit groep
5 en 6 zo veel mogelijk boeken lezen (scoren) in de klas. De leerlingen worden via videoboodschappen
aangemoedigd door een voetbalspeler van FC Groningen en de medewerkers van de Bibliotheek.
Thuiseditie
Naast het scoren in de klas, kunnen ook gezinnen met kinderen in de groepen 5/6 op de deelnemende
scholen meedoen met Scoor een Boek! Zij krijgen een leuke poster, zodat ook thuis ‘gescoord” kan worden. De deelnemende gezinnen maken kans op een leuk presentje.
Geschiedenis Scoor een Boek!
Scoor een Boek! is enkele jaren geleden opgezet in de provincie Groningen en wordt nu uitgerold over
het hele land en ondersteund door de Eredivisie. Afhankelijk van het gebied heeft de Bibliotheek een samenwerking met één van deze clubs.
Met het project geven zij aan dat, naast sporten en spelen, lezen erg belangrijk is. Een goede taalbeheersing is namelijk de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl.

