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Sport op de basisscholen in Delft 
 
Op basisschool de Horizon (iedere donderdag en vrijdag) en de Delftse Daltonschool (iedere dinsdag) 
krijgen Oekraïense kinderen sportles van de buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar. Zowel de onderbouw 
als de bovenbouw kunnen hier lekker hun energie kwijt. De buurtsportcoaches richten zich vooral op de 
basis bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen 
op muziek. Daarnaast spelen zij veel spelvormen als tikspelen. 
 
 
 
 

Cultuur op de basisscholen in Delft 
 
In samenwerking met ‘’Groen doet goed’’ gaan Oekraïense kinderen naar de duinen in Wassenaar. Deze 
dag wordt ‘’expeditie overleven’’ genoemd. De kinderen maken kennis met de natuur en leren in de duinen 
kompas lezen, een hut bouwen en leren over de waterzuivering in Nederland. Zowel de Horizon als de 
Delftse Dalton doen hieraan mee. Deze activiteit staat een week voor de herfstvakantie gepland.  
 
 
 
 

Leefgeld als je (tijdelijk) niet in Nederland bent 
 

Er komt een handreiking over hoe om te gaan met leefgeld als Oekraïense vluchtelingen afwezig zijn 
(bijvoorbeeld in verband met een vakantie). Alle gemeente worden verzocht om deze richtlijnen aan te 
houden. 

In het kort: 

• Tijdelijk vertrek: Dit is mogelijk t/m 28 dagen aaneengesloten, maar moet wel worden gemeld. 
Gedurende deze 28 dagen wordt het leefgeld gewoon verstrekt. Bij een langere periode wordt het 
leefgeld na 28 dagen stopgezet. 

• Permanent vertrek: De vluchtelingen uitschrijven in de BRP en de verstrekkingen stopzetten per 
datum van uitreizen. 

• Onaangekondigd permanent vertrek: verstrekkingen stopzetten per datum waarop het vertrek wordt 
geconstateerd. 

• Als mensen later weer terugkomen hebben ze gewoon weer recht op leefgeld en opvang. 
 
 
 
 

Kinderopvang 
 
Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang of gastouder. Kinderen van 0-4 jaar 
kunnen naar een kinderdagverblijf, kinderen van 4-12 jaar kunnen naar een buitenschoolse opvang. Ook 
kunnen kinderen worden opgevangen door een gastouder. Oekraïense vluchtelingen die in Nederland gaan 
werken of een opleiding volgen en gebruik maken van kinderopvang, kunnen kinderopvangtoeslag 
aanvragen. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Lichtjes voor Delft  
 
 
Op zondag 6 november bent u welkom bij Lichtjes voor Delft, een bijeenkomst die in het teken staat van het 
gedenken van hen die overleden zijn. We willen dan alle Delftenaren de gelegenheid geven om dierbare 
overledenen te gedenken door een kaarsje aan te steken en een naam of een gedachte op een groot 
schilderdoek te schrijven. Lichtjes voor Delft begint om 14.30 uur op de Markt, bij de Nieuwe Kerk.  
Aansluitend om 15.00 uur is er in de Nieuwe Kerk een korte dienst rond het thema  ‘verdriet delen’. In de 
dienst worden er mooie liederen uitgevoerd, is er ruimte voor stilte en gebed, wordt er een gedicht en een 
tekst uit de bijbel gelezen en een overdenking gehouden.  
 
Lichtjes voor Delft wordt georganiseerd door CityKerk Delft/Protestantse Gemeente Delft, het Stadsklooster 
Delft en Interkerkelijk Diaconaal Centrum De Jessehof, in samenwerking met de Raad van Kerken Delft. 
www.raadvankerkendelft.nl 

 

 
 

De zorgverzekeringslijn voor alle vragen rondom zorg in Nederland 

 

De zorgverzekeringslijn is er voor gratis advies en praktische tips op het gebied van zorg. Of u nu wel of niet 
verzekerd bent, u kunt altijd bellen. Bij vragen, bel 0800 - 64 64 644. Of vanuit het buitenland +31 88 900 
6960. Kijk voor meer informatie in het Oekraïens op www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian. 
 

 

Zwemlessen voor kinderen 

 
Er is in Delft veel vraag naar zwemles voor kinderen. Voor zwemles kunt u uw kind/kinderen aanmelden bij 
het Sportfondsenbad in Delft via de link https://www.sportfondsenbaddelft.nl/zwemles. Op deze website kunt 
u ook informatie vinden over de kosten van een zwemles. Let op: De wachttijd op dit moment bedraagt 
minimaal 1 jaar.   
  
Ook bij zwembad Kerkpolder zijn er mogelijkheden tot zwemlessen. Bekijk deze site voor meer informatie: 
https://www.zwembadkerkpolder.nl/zwemles-in-zwembad-kerkpolder/ 

http://www.raadvankerkendelft.nl/
http://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian
https://www.sportfondsenbaddelft.nl/zwemles
https://www.zwembadkerkpolder.nl/zwemles-in-zwembad-kerkpolder/

