
 Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 

 
 
Betreft: vrijwillige ouderbijdrage Oudervereniging BS De Triangel 

Aan alle ouders/verzorgers, 

De oudervereniging heeft als doel een bijdrage te leveren aan een zo leuk mogelijke schooltijd van de 

leerlingen. Dit doen wij door regelmatig leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. In 

samenwerking met de leerkrachten en de ouders geven wij net dat leuke extraatje dat niet door de 

school zelf geregeld/betaald kan worden. 

Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten: 

 Besteding van een extra groepsbudget in elke groep 

 Leuke extra’s of ondersteuning op speciale schooldagen, zoals op de Dag van de Leerkracht, 

met Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolverlaters etc. 

 Een verrassing/traktatie op de laatste schooldag  

 Versiering van de school met o.a. Sinterklaas, Kerst, en Carnaval 

 Aanvulling/vernieuwing van de buiten speelmaterialen, die elke klas in een opbergbox 

bewaard 

 Luizencontrole na elke vakantie 

Dat deze activiteiten niet kosteloos zijn ligt natuurlijk voor de hand. Daar de overheid geen geld  
beschikbaar stelt voor zulke positieve belevingen tijdens de schooltijd, zijn wij genoodzaakt een 
vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Deze bijdrage wordt volledig door de oudervereniging beheerd en 
besteed aan o.a. bovengenoemde zaken in het schooljaar waar de bijdrage betrekking op heeft.   
 
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de besteding van dit geld.  
 
De vrijwillige ouderbijdrage is, net zoals vele voorgaande jaren, ongewijzigd vastgesteld op:  

1e kind € 20,- 
2e kind € 15,- 
3e  kind € 10,- 
 

Daar wij niet meer kunnen werken met incasso willen wij u vriendelijk verzoeken om de bijdrage  
zelf over te maken:  
- op rekeningnummer  NL54 RABO 0117 8944 35 
- t.n.v. Oudervereniging BS De Triangel  
- vermeld a.u.b. de naam van uw kind(eren) en de groep(en) 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Oudervereniging BS de Triangel 
 
Karin Lecoeur (voorzitter) 
Mirianne Theunissen (secretaris) 
Tamara Coolen (penningmeester) 
 
 


