
Oudervereniging Basisschool Stelaertshoeve  

Eilenbergstraat 258  

5011 EC Tilburg  

Telefoonnummer: 013-4551292  

Email: ov.stelaertshoeve@gmail.com  

Facebook: oudervereniging Stelaertshoeve 

  

Herinnering Contributie schooljaar 2018 / 2019   
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Op onze school worden allerlei leuke, extra activiteiten geregeld door de oudervereniging. Het zijn activiteiten waar de 

school geen tijd en geen geld voor heeft en waarbij we uw hulp hard nodig hebben. Naast deze hulp vragen wij u ook 

om financiële ondersteuning (ouderbijdrage) voor de activiteiten in de vorm van de contributie.  

  

Wat organiseren wij op school en waar wordt het geld aan besteed? 

• schoolreisje 1 keer per 2 jaar  

• de jaarlijkse sportdag of Koningsspelen;   

• planning en uitvoer van de schoolfotograaf  

• programma en traktaties bij Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen;  

• verzorging inschrijving rondom de sporttoernooien in de schoolvakanties;  

• organisatie van de kinderpostzegels.  

• attentie op de laatste schooldag  

• afscheidsavond groep 8  

  

Schoolreisje  

Om het jaar organiseert de oudervereniging voor de kinderen van alle leden een schoolreisje. De oudervereniging 

reserveert hiervoor ieder jaar (dus ook in het jaar dat er geen schoolreisje plaats vindt) een vast bedrag per kind.  

Bent u geen lid van de oudervereniging dan ontvangt u daarvoor een aparte rekening.  

 

Schoolkamp  

De oudervereniging draagt een vast bedrag per kind uit groep 8 bij aan het schoolkamp.  

Bent u geen lid van de oudervereniging dan ontvangt u daarvoor een aparte rekening.  

 

De contributie bedraagt € 27,50 per kind. U kunt betalen door vóór 1 december 2018 dit bedrag over te maken op 

rekeningnummer: NL75 INGB 0002257412 t.n.v. Oudervereniging Stelaertshoeve. 

Let op: vermeld a.u.b. ook het contributiejaar 2018/2019 + de volledige naam en klas van uw kind(eren). 

  

Stichting Leergeld  

Is het voor u niet mogelijk uw contributie te voldoen? Dan kunt u Stichting Leergeld inschakelen, zodat ook uw 

kind(eren) kunnen deelnemen aan alle activiteiten.  

Stichting Leergeld heeft de komende weken de volgende spreekuren: 

- op 23 november (9.00-12.00 uur) in het Ronde Tafelhuis 

- op 4 december (10.00-11.15 uur) in de Voedselbank Noord in de Ypelaer 

- op 7 december (9.00-12.00 uur) in het Ronde Tafelhuis 

- op 21 december (9.00-12.00 uur) in het Ronde Tafelhuis 
Op school kunt u een formulier halen voor de aanvraag van de vergoeding van de ouderbijdrage. 

 

Wilt u geen lid worden 

Dat kan, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar de oudervereniging:  

ov.stelaertshoeve@gmail.com   

  

U krijgt dan een aparte rekening voor het schoolreisje en wanneer uw kind in groep 8 zit ook voor een voor de OV-

bijdrage aan het schoolkamp.  

Let op! Wanneer u deze aparte rekening(en) niet betaald mag uw kind niet mee.  

 

 

Met vriendelijke groet, Oudervereniging Stelaertshoeve  


