Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
Zoals u weet zet de oudervereniging zich ieder jaar in om, in samenwerking met het team, diverse
leuke activiteiten te organiseren gedurende het schooljaar, namelijk:
-

Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
Slotdag
Slotavond

Om al deze activiteiten te kunnen organiseren is natuurlijk geld nodig. Daarom vragen wij voor alle
leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage kan ongeveer 80% van de jaarlijkse
activiteiten betaald worden. De rest wordt aangevuld met de opbrengst van de krantenactie.
Eens in de twee jaar wordt op de slotdag een schoolreisje georganiseerd, wat nog meer kosten met
zich meebrengt. Hier gebruiken we ook de inkomsten van de krantenactie voor. Daarom is het
gelukkig nog nooit nodig geweest om voor het schoolreisje een extra bijdrage te vragen.
We willen u vriendelijk verzoeken, indien u dit nog niet heeft gedaan, om de ouderbijdrage
van € 22,50, per kind, vóór 15 januari 2018 over te maken op IBAN-nummer NL71RABO0105794155
t.n.v. Oudervereniging van basisschool de Wieling te Haalderen.
Vergeet niet de naam en de groep van uw kind(eren) te vermelden.
Voor leerlingen die na 1 januari 2018 starten is de ouderbijdrage € 11,25 per kind. Voor leerlingen die
na 1 april 2018 starten is het € 6,25 per kind.
Indien het voor u financieel gezien onmogelijk is om in 1 keer te betalen, kunt het bedrag ook in
termijnen overmaken. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te
betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Leergeld Oost Betuwe. Deze stichting ondersteunt ouders
door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materiële bijdrage in bijvoorbeeld een
fiets of computer. De contactgegevens zijn:
Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
info@lgob.nl
Zoals aangegeven is ook de krantenactie een onmisbare inkomstenbron. Hiervoor wordt met name
de hulp van de ouders van leerlingen uit groep 1, 2 en 3 gevraagd, die daarover een aparte brief
hebben ontvangen. Door o.a. het teruglopende leerlingenaantal blijkt het in de praktijk soms erg
lastig om voldoende mensen bij elkaar te krijgen. Mocht u geen kinderen meer in deze groepen
hebben, maar u toch hiervoor in willen zetten, laat u dit dan alstublieft weten via
ovwieling@delinge.nl!
Namens alle leerlingen hartelijk dank!
Oudervereniging de Wieling

