4 september 2018

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van

OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2018-2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zoals vermeld in onze schoolgids en kalender vragen wij jaarlijks een vrijwillige bijdrage
van de ouders. Van deze bijdrage bekostigen wij diverse activiteiten voor onze leerlingen
waarvan een overzicht aan ommezijde. Ook de schoolreisjes worden uit deze bijdrage
betaald. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen in uw gezin dat
onze basisschool bezoekt. Daarbij wordt uitgegaan van een bijdrage van € 25,- voor het
eerste en het tweede kind. Voor het derde kind geldt een bijdrage van € 20,-. Vanaf het
vierde kind wordt geen bijdrage meer gevraagd.
OUDERBIJDRAGE € 25,Om fouten en/of vergissingen te voorkomen is het alleen mogelijk om digitaal de bijdrage
te betalen. Wij verzoeken u vriendelijk deze in het belang van uw kind(eren) zo spoedig
mogelijk aan onze Oudervereniging te voldoen.
Bankrekeningnummer NL31 ABNA 0523289200
t.n.v. Ouderraad OBS De Bundertjes te Helmond
Vergeet u a.u.b. niet de naam van uw kind(eren) te vermelden!
Voor vragen over de ouderbijdrage en/of een eventuele gespreide betaling kunt u contact
opnemen met de penningmeester van ouderverenigingdebundertjes@obsh.nl.

Met vriendelijk groet,
Oudervereniging OBS De Bundertjes

Basstraat 208 / 5702 SM HELMOND / telefoon 0492-525649
Email adres bundertjes@obsh.nl / www.bundertjes.nl
Emailadres OV ouderverenigingdebundertjes@obsh.nl
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OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage is heel belangrijk voor de activiteiten die de oudervereniging samen met
het schoolteam organiseert. Om u een idee te geven van deze activiteiten hebben we
hieronder een wist u dat geschreven.
Wist u dat .....
... OBS de Bundertjes een hele actieve oudervereniging heeft,
... deze oudervereniging het hele jaar door activiteiten voor de kinderen organiseert,
... u hierbij kunt denken aan:
 De sinterklaasviering
 De kerstviering
 Carnaval
 De sportdag
 De schoolreisjes,
... deze activiteiten veel geld kosten,
... wij de activiteiten van de ouderbijdrage moeten betalen,
... wij het jammer vinden, als wij uw bijdrage moeten missen.
Maar er is meer.
Wist u ook dat .....
... de oudervereniging een eigen stukje op de schoolwebsite heeft,
... u daar meer informatie over de oudervereniging kunt vinden,
... de oudervereniging ook een eigen e-mailadres heeft:
ouderverenigingdebundertjes@obsh.nl,
... u vragen of opmerkingen aan de oudervereniging heel makkelijk via dit e-mailadres kunt
doorgeven,
... wij het heel prettig vinden als u dat doet, want dan weten wij ook wat er bij u speelt.
Ieder jaar gaat in september of oktober een brief met de leerlingen mee naar huis met
daarin het verzoek aan u om de ouderbijdrage te voldoen.
Mocht u na het lezen van deze brief al vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat
graag van u.

Oudervereniging OBS de Bundertjes

Basstraat 208 / 5702 SM HELMOND / telefoon 0492-525649
Email adres bundertjes@obsh.nl / www.bundertjes.nl
Emailadres OV ouderverenigingdebundertjes@obsh.nl

