Beste ouders/verzorgers,
Betreft: betaling Ouderbijdrage 2018-2019
We zijn weer begonnen!
De eerste maanden van het nieuwe schooljaar zijn omgevlogen!
De Ouderraad van De Krullevaar is al weer druk bezig geweest met het inplannen en
organiseren van de activiteiten voor de kinderen. Hier gaan we het hele schooljaar mee door,
maar dit kan niet zonder uw financiële bijdrage!
Daarom ontvangt u deze brief, waarin ik u vraag om uw ouderbijdrage op tijd te betalen.
Wat doen wij met uw geld?
De ouderbijdrage wordt gebruikt om de gezellige, feestelijke, sportieve en sociale activiteiten te
betalen voor alle leerlingen van De Krullevaar, ook voor uw kind! Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het Sinterklaasfeest en het cadeautje dat ieder kind krijgt, het Kerstfeest, de
Avondvierdaagse, eten en drinken tijdens toneelvoorstellingen en ouderavonden, de
schoolpicknick aan het einde van het schooljaar, sporttoernooien en nog veel meer!
Al deze activiteiten kosten geld en die worden betaald met de ouderbijdrage.
Op 15 november is tijdens de jaarvergadering de ouderbijdrage voor dit schooljaar weer
vastgesteld op € 24,- per kind.

Hierbij verzoek ik u de bijdrage van € 24,00 per kind voor schooljaar
2018-2019 zo spoedig mogelijk te voldoen.
(Het schoolreisje wordt niet betaald uit de ouderbijdrage. Hiervoor vragen wij u later dit jaar
een aparte bijdrage.)
Hoe betaalt u uw ouderbijdrage?
U schrijft voor ieder kind € 24,00 over op IBANnummer NL98 INGB 0008 7017 75 ten name
van Ouderraad OBS De Krullevaar te Zwolle, onder vermelding van ‘ouderbijdrage’ en de
naam en de groep van uw kind(eren). U betaalt het gehele bedrag zo mogelijk in één keer.
U kunt ook contant betalen. Dan doet u uw envelop, met hierin het gepaste bedrag en de
naam en groep van uw kind(eren), in de MR/OR brievenbus (die hangt in het halletje onder de
trap bij de ingang van de school). En als u een hoger bedrag wilt betalen, dan mag dat altijd.
Vergeet u niet om de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden!
Vragen of opmerkingen over de ouderbijdrage?
U kunt een goede reden hebben waarom u de ouderbijdrage niet direct kunt voldoen. Er kunnen
omstandigheden zijn waardoor u niet in staat bent de bijdrage te voldoen. Neemt u in dat geval
contact op met mij of met de directeur van onze school, Marjanne van Drie, tel. 0384201525 of m.vandrie@ooz.nl. Wij kunnen dan samen een passende oplossing vinden. Wij
hebben daar begrip voor en wij weten dan dat u het niet vergeten bent, maar dat er een reden is
dat er nog niet is betaald. U krijgt dan niet steeds een herinnering van mij.
De schooltijd zo plezierig mogelijk maken voor onze kinderen, is iets waar de Ouderraad zich
dagelijks belangeloos voor inzet. Wij kunnen dit echt niet zonder de bijdrage van alle
ouders. Daarom rekenen wij ook dit jaar weer op uw medewerking.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Marleen van den Bos
Penningmeester Ouderraad

