
Beste leden, 

 

Zoals in de nieuwsbrief vermeld, zal vanaf dit schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage geïnd worden 

via een betaalverzoek vanuit schoolkassa in Parnassys. 

Graag willen we jullie laten weten wat er met het geld gebeurt/waaraan dit wordt uitgegeven. 

Er zal 2x een bijdrage worden gevraagd. 

De eerste bijdrage is de vrijwillige ouderbijdrage en de tweede bijdrage is voor de schoolreisjes. 

Van de 1e vrijwillige bijdrage worden zaken betaald als:  

Sinterklaas 
Hierbij kunt u denken aan strooigoed, cadeautje voor groep 1 t/m 4, groep 5 t/m 8 gaan doorgaans 
naar de ASK, dit schooljaar is dit anders ivm COVID-19. Het bedrag dat voor groep 5 t/m 8 
gereserveerd staat, zal een andere invulling krijgen voor deze groepen. Ook krijgen Sint en zijn pieten 
een aardigheidje, omdat ze tijd hebben vrijgemaakt om op school te komen. Overige kosten van 
Sinterklaas kunnen zijn, kleding van sint en pieten, schmink, pruiken, maar ook aankleding van de 
school. 
 

Kerst 
Kosten die hierbij worden gemaakt, zijn bijvoorbeeld kerstversiering, iets lekkers bij de kerstviering of 
in de klas. Evt. kerstbomen. 
 
Carnaval 
Tijdens carnaval op school krijgen kinderen altijd iets lekkers. 
 
(Palm)Pasen: 
Groep 1 t/m 3 gaan Palmpasen lopen en krijgen hiervoor een broodhaantje en tijdens de paasviering 
wordt er brood gebroken en gedeeld in de klas. 
 
Vormsel en communie: 
De kinderen die de 1e Heilige Communie doen (groep 4) of het Vormsel (groep 8) krijgen een attentie. 
 
Afscheid groep 8: 
Voor de kinderen die de school verlaten, zal  een attentie gemaakt worden. 
 

Schoolreisjes 
Hierbij worden de versnaperingen op de dag van het schoolreisje vergoed, denk aan een koek 
onderweg, een snoepje in het park, drinken en de lunch. 
Van de bijdrage voor de schoolreisjes worden de kosten voor de bus en de entree van het park 
betaald (groep 1/m 7). 
 
Verkeer 
Elk jaar is er een fietsencontrole voor groep 3 t/m 8.  Kosten die hierbij gemaakt worden, worden 
betaald van de vrijwillige bijdrage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de attentie die de kinderen krijgen 
als de fiets voldoet aan de eisen. 
 
Sport 
Hierbij kunt u denken aan een versnapering tijdens de sportactiviteiten. Sportkleding bij 
schooltoernooien. Kosten die gemaakt worden bij de avond-4-daagse. 
 



Lief en Leed 
Hierbij kunt u denken aan een kaartje of attentie bij speciale gelegenheden van leerkrachten (rouw, 
trouw, zwangerschap of pensioen). 
Dan zijn er ook nog wat algemene kosten: hierbij kunt u denken aan bankkosten, kosten voor papier, 
enveloppen, postzegels etc. Evt. kosten voor de thema-avonden tijdens de ALV. 
 

Verder hebben we altijd een kostenpost voor onvoorziene uitgaven, die buiten de begroting vallen. 

 

Voor groep 7 zal voor HAPS nog een aparte bijdrage worden gevraagd. 

Voor groep 8 zal voor het Ameland kamp een aparte bijdrage worden gevraagd. 

 

Door deze verandering van inning zal onze oudervereniging overgaan tot ouderraad; onze 

werkzaamheden blijven echter hetzelfde. 

Omdat wij overgaan van vereniging naar Ouderraad zullen wij uit gaan treden bij de kamer van 

koophandel. 

Mochten hier vragen over zijn kunt u zich richten tot Chantal de Grutter of Martijn de Glopper.  

 
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
Wij zullen ondanks deze wijzigingen onze werkzaamheden voort blijven zetten zoals u van ons 
gewend bent. 
 

Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur 

Oudervereniging de Schakelouders. 

 


