
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gendt, oktober 2018 

 

Betreft: ouderbijdrage 2018-2019 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Een nieuw schooljaar is van start gegaan en daarmee ook weer het organiseren van 

activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden. Deze bijdrage is er om kosten te 

dekken die de overheid niet subsidieert, maar onmisbaar zijn om er weer een gezellig en 

extra leuk schooljaar van te maken! De ouderbijdrage voor dit schooljaar is wederom 

vastgesteld op € 27,50 per kind.  

  

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Wij doen dan ook een beroep 

op alle ouders om hun bijdrage te leveren, omdat zonder deze financiële ondersteuning 

de genoemde activiteiten niet gerealiseerd kunnen worden. Zie bijlage voor meer 

informatie.    

 

We vragen u het betreffende bedrag z.s.m. en het liefst vóór 14 november a.s. over te 

maken op bankrekening: NL60 RABO 0116 4414 61 t.n.v. Ouderraad de 

Vonkenmorgen te Gendt. Om administratieve redenen vragen wij u vriendelijk de voor- 

en achternaam èn de groep van uw kind(eren) erbij te vermelden.  
 

Indien u in termijnen (d.w.z. per kind) wenst te betalen is dat ook mogelijk. Geef dan 

a.u.b. bij uw betaling aan welk kind het betreft.                                                         

De vervaldata zullen zijn: 

Eerste termijn betalen   : 14 november 2018 

Tweede termijn betalen : 14 januari 2019 
 

Voor kinderen die na 1 januari 2019 op school komen vragen wij € 15.00 over te maken. 

Komt uw kind na 1 mei 2019 op school, dan hoeft u voor dit schooljaar geen 

ouderbijdrage te betalen. 

 

Als het voor u onmogelijk blijkt om de bijdrage van € 27,50 per kind te voldoen, willen 

wij u er op attenderen dat er in bijzondere omstandigheden de mogelijkheid bestaat om 

bij de gemeente een bijdrage voor maatschappelijke participatie aan te vragen. 

 

Omdat het helaas voorkomt dat ouders de ouderbijdrage betaling vergeten te betalen 

gaat de eerste herinnering per brief in januari met de leerlingen mee naar huis. De 

leerkracht van uw kind geeft dit mee. 
 

Onze hartelijke dank voor uw overboeking. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens Het team van IKC de Vonkenmorgen en de Ouderraad,    

Astrid de Jong penningmeester 06-40678078 

 

 



 

    

                         
 

 
Gendt, oktober 2018 

 

 

 

Bijlage: informatie over de ouderbijdrage basisschool 2018-2019 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Middels deze brief zouden wij graag even stil willen staan bij de noodzaak van het 

betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vastgesteld door het team 

en de ouderraad van de basisschool IKC de Vonkenmorgen. In algemene zin ondersteunt 

de ouderraad het team van leerkrachten bij het organiseren van feesten en activiteiten 

die voor alle leerlingen zijn bedoeld. Deze ondersteuning gaat verder dan alleen 

meedenken. De ouderraad ondersteunt bij de meeste activiteiten ook in financiële zin. 

Hieronder een opsomming om u een idee te geven waar het geld van de ouderbijdrage 

aan besteed wordt: 

 

 Gekoppeld aan de Kinderboekenweek is jarenlang het schoolontbijt geregeld. Dit is 

nu overgegaan in een versnapering en attentie tijdens die week. 

 Bij de sinterklaasviering worden de cadeautjes betaald. En niet te vergeten het 

inhuren van de sint en zijn gevolg. 

 De invulling van de kerstviering verschilt ieder jaar. Maar er worden altijd kosten 

gemaakt voor versiering, materiaal en aankleding. Ook krijgen alle leerlingen ieder 

jaar een glas kinderchampagne aangeboden om alles extra feestelijk te maken. 

 Met het carnavalsfeest wordt geld besteedt aan de aankleding van het prinsenpaar, 

raad van elf en de dansgarde. Natuurlijk mag een hapje en drankje niet ontbreken 

tijdens het feest. 

 Met Pasen mogen alle leerlingen aanschuiven aan het traditionele paasontbijt. 

Geheel verzorgd door het team en de ouderraad. 

 Bij de sportdagen wordt altijd voor de inwendige mens gezorgd in de vorm van koek, 

fruit en drankjes. 

 Het grote schoolfeest komt geheel voor rekening van de ouderraad. 

 

Dit zijn vele leuke en gezellige momenten die georganiseerd worden gedurende het 

schooljaar van uw kind. Hopelijk maakt bovenstaande voldoende inzichtelijk waar de 

vrijwillige ouderbijdrage aan besteed wordt. In principe zijn we met een relatief klein 

bedrag tot veel in staat. Maar dit kunnen we alleen maar waarmaken als de vastgestelde 

ouderbijdrage ook daadwerkelijk door u wordt overgemaakt. Wij hopen dat we dit jaar op 

alle ouders/verzorgers kunnen rekenen, zodat er niet gekort hoeft te worden op 

activiteiten en/of andere leuke dingen voor uw kind(eren). 

 

Wij zien de ouderbijdrage graag tegemoet en danken u alvast hartelijk voor uw 

medewerking!  

 

Vriendelijke groetjes, 

Het team en de   

Ouderraad basisschool IKC de Vonkenmorgen 

 

 

 
 


