Aarle-Rixtel, 11 september 2018
Betreft:

Ouderbijdrage schooljaar 2018 - 2019

Beste ouders / verzorgers,
De broodtrommels en gymtassen zijn weer uit de kast, tafels en stoeltjes gepoetst; leerlingen
en juffen gaan er met veel inzet en enthousiasme weer een leuk schooljaar van maken! Naast
de kernactiviteiten van het reguliere onderwijs, dat betaald wordt door de overheid, is er
binnen De Heindert een Oudervereniging actief die zich belangeloos inzet om het op school,
voor de kinderen en het team nòg leuker te maken. Het bestuur van de oudervereniging doet
samen met de klassenouders en de versiergroep, zijn uiterste best om tegen zo min mogelijk
kosten, zoveel mogelijk leuks te organiseren. Hiervoor is het echter wel afhankelijk van een
jaarlijkse ouderbijdrage, waarover ik u in dit schrijven graag informeer.
Met ingang van dit schooljaar heb ik het Penningmeesterschap van Wendy Vlamings
overgenomen en mag ik me onder andere bezighouden met de financiële huishouding van de
Oudervereniging.
Waarom een ouderbijdrage?
De ouderbijdrage is een financiële bijdrage die gebruikt wordt om (extra) activiteiten te
bekostigen die niet vallen onder het normale standaard lesprogramma van een school. De
ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor de sinterklaas- en kerstviering, het
carnavalsfeest, de Koningsspelen, de verjaardag van de leerkrachten, de laatste schooldag,
het nationaal schoolontbijt, een bijdrage aan de schoolreis, het schoolkamp en nog veel meer.
Hoeveel bedraagt de ouderbijdrage dit schooljaar?
U begrijpt dat wij sterk afhankelijk zijn van ieders bijdrage. Wanneer wij ook op u mogen
rekenen, lukt het ons al dit leuks voor een bedrag van 25 euro* per kind te organiseren.
Wanneer u twee kinderen heeft op onze school, betaalt u 50 euro. Op verzoek verstrek ik u
graag een specificatie zodat u ziet hoe de ouderbijdrage is opgebouwd.
*Dit bedrag is in overleg met de MR vastgesteld.

Hoe kunt u betalen?
Wij geven er de voorkeur aan wanneer u uw bijdrage voor 15 oktober 2018, overmaakt op
onderstaand rekeningnummer:
Rekeningnummer:
Ten name van:
Onder vermelding van:

NL42 RABO 0101 4336 54
Oudervereniging De Heindert te Aarle-Rixtel
de voornaam en groep van uw kind of kinderen.

Wanneer u niet in staat bent uw bijdrage uit eigen middelen te voldoen, kunt u ons toch
helpen. Wij stellen het enorm op prijs wanneer u in dat geval de Stichting Leergeld Gemert en
omstreken wilt benaderen, mogelijk kunnen zij iets voor u betekenen. U kunt contact met hen
opnemen via het e-mailadres: contact@gemert-bakel.leergeld.nl of rechtstreeks een aanvraag
doen via de website: www.leergeldgemert.nl.
Ik vertrouw erop dat we op uw bijdrage mogen rekenen zodat we weer veel leuks voor uw
kind(eren) kunnen organiseren. Wij hebben er heel veel zin in! Mochten er vragen of
onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken op
onderstaand mobiele nummer.
Hartelijke groet,
Namens Oudervereniging De Heindert,
Linda Jansen
Penningmeester
Telefoonnummer: 06-43355701

