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Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van de OBS Bijvanck,
We zijn al weer bijna halverwege het schooljaar, de Sinterklaas- en Kerstversiering ligt
inmiddels weer op zolder. De jongste kinderen zijn al druk aan het oefenen voor hun
eerste musical. Goede voorbeelden van wat er mogelijk is dankzij de ouderbijdrage.
Want hoewel het Rijk en de gemeente geld ter beschikking stellen voor de lessen en
lesmaterialen, kunnen wij daar geen extra activiteiten voor onze leerlingen van
bekostigen. Daarom vragen wij ieder jaar een eigen bijdrage aan de ouders:
de ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor o.a. :
- cadeaus, traktaties en versieringen voor o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen en de
Koningsspelen.
- busvervoer naar excursies (zodat u niet zelf hoeft te rijden)
- (buiten)speelmateriaal
- gezellige aankleding school
- sport- en speldagen, avond 4 daagse
- projecten / kinderboekenweek / musicals
- ouderactiviteiten (b.v. kanjeravond, info-avonden en bijhorend eten/drinken)
- activiteiten rond afscheid groep 8 (incl. persoonlijk afscheidscadeau)
U ziet het: al deze activiteiten komen ten goede aan de kinderen.
De OBS Bijvanck gaat efficiënt om met haar middelen waardoor de ouderbijdrage zo
laag mogelijk is. Zo worden de inkopen met meerdere scholen tegelijk gedaan en
worden excursies gecombineerd.
De ouderbijdrage voor 2018-2019 bedraagt:

voor 1 kind
voor 2 kinderen
voor 3 of meer kinderen

€ 47,50
€ 95,00
€ 142,50

Leerlingen die na
1 jan. 2019 op school komen
€ 22,50

Als u een extra bijdrage wilt geven om de kinderen van de OBS Bijvanck dit jaar extra te
ondersteunen, is dat uiteraard van harte welkom. (Zelfs een kleine afronding naar
boven maakt voor ons al een verschil.)
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Betaling
Als u uw bijdrage overmaakt op onderstaande rekening, zorgen wij ervoor dat deze ten
goede komt van uw kind(eren) op de OBS Bijvanck. Alvast bedankt.
NL47 RABO 0308 4546 50
t.n.v Ouderraad OBS Bijvanck
Onder vermelding van “ouderbijdrage” + naam en groep van uw kind(eren).
Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage en/of de besteding hiervan, dan kunt
u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
mede namens de Medezeggenschapsraad OBS Bijvanck,
Evert Konings
Penningmeester MR
Email: evert.konings@gmail.com
Tel / Whatsapp: 06-41719745

