
 

 

       
          Vrijwillige Ouderbijdrage  

       Schooljaar 2021-2022 
 

Ouderraad OBS De Toermalijn 
November 2021 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Ieder jaar vraagt de Ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage voor diverse activiteiten die de school voor uw 
kind(eren) organiseert. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten een korte toelichting.  
De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 25,00 
 
Let op: de verplichte bijdrage voor Schoolkamp, het kleuterfeest (€ 12,50) en schoolreisje (€ 25,00) komt 
daar nog bij op. Schoolkamp ( €85,-) moet direct aan het begin van het schooljaar worden betaald. 
 
Wilt u hieronder aankruisen aan welke activiteiten u een bijdrage wilt leveren? Onderaan kunt u zelf het 
totaalbedrag invullen. Wij verzoeken u dit bedrag binnen 14 dagen over te maken naar: 
IBAN NL45 RABO 0325 6129 19 t.n.v. Ouderraad De Toermalijn o.v.v. de volledige naam van uw kind en 
klas. Natuurlijk rekenen wij op uw financiële bijdrage. Uw kind profiteert hiervan. Maar als u de bijdrage niet kunt of 
wilt betalen, verzoeken wij u dit (eventueel met opgave van reden) door te geven aan de schooldirectie. Als 
vanzelfsprekend wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld.  
 
Activiteiten: 
□ Sinterklaas  € 8,00 

Deze bijdrage gaat naar de feestelijke aankleding van de school en het bezoek van Sint en Piet. Tevens 
krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 4 een cadeautje en een traktatie. De leerlingen van groep 5 t/m 8 
gaan met de bus naar een speciale voorstelling. 

□ Kerst   € 4,50 
Deze bijdrage gaat naar de feestelijke aankleding van de school en een klein presentje ter afsluiting van 
het kerstdiner. 

□ Sport   € 5,00 
 Deze bijdrage gaat naar limonade, koek en fruit tijdens de sportdag, de traktatie tijdens de 
 avondvierdaagse en de kosten voor het schoolvoetbaltoernooi. 
□ Educatief  € 5,00 
 Deze bijdrage gaat naar uitstapjes musea, bezoek molen oid. 
□ Diversen  € 2,50 

Deze bijdrage gaat naar de Kinderboekenweek, het voorleesontbijt, de paasviering, de dodenherdenking 
en de afscheidsmusical van groep 8. Ook kaarten en bloemen in het kader van lief en leed worden hiervan 
betaald. 

 

 SubTotaal  € …...... (zelf in te vullen)  
 

▪ Kleuterfeest  € 12,50  dit bedrag is verplicht groep 1 & 2 (bij deelname) 
Of 

▪ Schoolreisje  € 25,-     dit bedrag is verplicht groep 3 t/m 6 (bij deelname) 
Of 

▪ Schoolkamp  € 85,-     dit bedrag is verplicht groep 7 & 8 (bij deelname) 
 

Totaal   €………. (zelf in te vullen) 
 

Naam leerling: …..................................................................................................... 
Groep:  …..................................................................................................... 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Ouderraad, 
 
Simone Bruggeman 
Voorzitter  


