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Betreft: Betaling ouderbijdrage activiteitenvereniging schooljaar 2018/2019
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij deze ontvangt u het verzoek tot het betalen van de ouderbijdrage van de activiteitenvereniging. Deze
bijdrage is onmisbaar bij het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen van de
Sterrenboom.
Door middel van het voldoen van de ouderbijdrage wordt uw kind lid van de activiteitenvereniging.
Elk schooljaar kent terugkerende activiteiten waar de activiteitenvereniging zich voor inzet en waar de
ouderbijdrage aan wordt besteed. U kunt hierbij denken aan:
• Kinderboekenweek.
• Sinterklaas, kerst- en paasfeest.
• Sportdag: huur spelmaterialen.
• Bijdrage kamp en afscheid van groep 8 door het uitdelen van ijsjes aan alle kinderen.
• Musical groep 8: de kinderen uit groep 8 krijgen een herinnering mee aan de basisschooltijd.
• Door het jaar heen worden in de school regelmatig versieringen aangebracht, passend bij de
thema’s.
• Het overige geld wordt besteed aan georganiseerde uitstapjes zoals thema-uitstapjes en themaactiviteiten onder schooltijd.
Wilt u meer weten? Kom dan naar de jaarvergadering voor al uw op- en/of aanmerkingen.
Wij nodigen u hier later dit jaar voor uit. Wij leggen dan verantwoording af over de besteding van de gelden.
Ook vragen wij dan uw tips, zodat wij ons werk zoveel mogelijk af kunnen stemmen op uw behoeften.
Contributie activiteitenvereniging
Voor het volledige schooljaar 2018/2019 bedraagt de ouderbijdrage € 45, - voor ieder schoolgaand kind.
Wij verzoeken u vriendelijk om de bijdrage van uw kind(eren) z.s.m., maar uiterlijk voor 5 oktober 2018, over
te maken naar :
Rabobank nr. NL 21 RABO 0361 4505 83
t.n.v. Activiteitenvereniging OBS de Sterrenboom
Vermeldt u wel even de naam en het groepsnummer van uw kind?
Mocht u door een of andere reden moeite hebben dit bedrag te kunnen betalen, dan zijn er ook mogelijkheden
dit bedrag in termijnen te voldoen. Neemt u dan even contact op met mij; Maaike van der Klink of mail naar
onderstaand email-adres. Dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.
Rest ons nog u en uw kind een fijne schooltijd op De Sterrenboom te wensen.
Wij hopen u heel graag tegen te komen als hulpouder bij één van de activiteiten op school.
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u ons altijd bereiken per
email; av.sterrenboom@onderwijsprimair.nl
Met vriendelijke groet,
Maaike van der Klink Penningmeester activiteiten vereniging OBS de Sterrenboom
Marcel Benschop
Namens OBS de Sterrenboom

