
 

 

    Schooljaar 2020-2021 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Uw kind(eren) zit(ten) op basisschool de Achthoek, hierdoor bent u automatisch lid van de 
oudervereniging van deze school. Zij organiseren jaarlijks samen met het team een heleboel 
activiteiten die het voor de kinderen extra leuk maken op school. Denk maar eens aan: 
ü een Sinterklaasfeest met natuurlijk een bezoek van de Sint en cadeautjes, 
ü een gezellig kerstfeest in een mooi versierde school, 
ü 3-koningenzingen, 
ü een carnavalsfeest, 
ü en een leuke slotavond voor de schoolverlaters.  
Dit zijn de vaste dingen die elk jaar georganiseerd worden. Verder wordt ervoor gezorgd dat 
de meesters en juffen een verjaardagscadeautje krijgen. 
 
Om al bovenstaande zaken financieel mogelijk te maken, willen wij u om een vrijwillige 
ouderbijdrage vragen. Voor het schooljaar 2020-2021 is dit bedrag vastgesteld op € 20,- per 
kind. Deze € 20,- is het minimumbedrag per kind, u bent vrij om dit bedrag op eigen initiatief 
te verhogen. Voor kinderen die na 1 januari op school zijn gekomen, vragen wij een bijdrage 
van € 2,- per maand t/m de maand juni. 
 
ü Het schoolreisgeld is dit jaar door school vastgesteld op €25,- voor alle (nieuwe) 

leerlingen uit de groepen 1 t/m 8.  
ü Let op: dit geldt dus voor kinderen die in schooljaar 2019-2020 nog niet op school zaten. 
ü Aangezien we vorig jaar niet op schoolreis geweest zijn zal het destijds reeds betaalde 

schoolreisgeld dit jaar gebruikt worden. 
 
Mocht het voor u een probleem zijn om het bedrag in 1x te betalen dan kunt u contact met 
mij opnemen om afspraken te maken over de manier van betaling. Of u kunt kijken of u in 
aanmerking komt voor Stichting Leergeld. Via school is hierover informatie beschikbaar. 
 
Het bedrag van  
ü €45,- voor nieuwe leerlingen; 
ü €20,- voor kinderen die vorig jaar reeds leerling waren op de Achthoek, 
kunt u overmaken op rekeningnummer NL75RABO0112247687 t.n.v. Oudervereniging 
Basisschool de Achthoek te Den Hout. Graag hierbij de naam/namen en de stamgroep van 
uw kind(eren) vermelden. 
 
Alvast hartelijk dank.   
Met vriendelijke groet, 
Namens de penningmeester van de oudervereniging,  
 
Ingrid Roelen 


