Capelle aan den IJssel, 24 juni 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 1 t/m 7,
De voorzitter van de Ouderraad, de penningmeester en directie hebben besproken hoe we
het beste om kunnen gaan met de ouderbijdrage van dit schooljaar. Door de Coronacrisis is
een en ander anders verlopen dan gedacht.
In Flessenpost 18 hebben we u hier al over geïnformeerd. Naar aanleiding van vragen
hebben we hierin een wijziging aangebracht en zijn tot onderstaande gekomen.
Voor de groepen 1-7 was dit schooljaar de bijdrage 50 euro. Dit bedrag bestaat voor 20 euro
uit een bijdrage voor alle activiteiten, zoals o.a. Sinterklaas, Kerst en vorige week een lekker
ijsje. De andere 30 euro is gereserveerd voor de schoolreis. Deze laatste is dit schooljaar
niet door gegaan. We gaan er vanuit dat volgend schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage weer
50 euro zal zijn met een soortgelijke verdeling.
 Heeft u al 50 euro betaald?
U krijgt dan volgend schooljaar een korting van 30 euro (voor de schoolreis).
U betaalt dan volgend schooljaar 20 euro en heeft dan voor 2 schooljaren 70 euro
betaald (50 + 20).
 Heeft u nog geen ouderbijdrage overgemaakt?
Voor dit schooljaar zouden we dan graag de bijdrage van 20 euro alsnog ontvangen.
Voor volgend schooljaar is de ouderbijdrage dan 50 euro.
U betaalt dan nu nog 20 euro, volgend schooljaar 50 euro en heeft dan voor 2
schooljaren 70 euro betaald.
Zoals altijd geldt dat er regelingen zijn die kunnen helpen bij het betalen van de
ouderbijdrage. U kunt hiervoor terecht bij ondergetekende. De Ouderraad realiseert zich,
samen met de directie, dat deze bijdrage vrijwillig is, maar mochten er structureel minder
gelden binnen komen, dan zullen de activiteiten hier op aangepast moeten worden.
De financiën zullen in verband met de privacy in samenwerking met de directie bekeken
worden.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij Arienne Muller, de penningmeester van de
Ouderraad via or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl of bij de directie. Voor de zekerheid
vermelden we het rekeningnummer van de Ouderraad NL96 INGB 0005 4893 65.
Mede namens de Ouderraad,

Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran

