Capelle aan den IJssel, 21 november 2019
Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Voor leerlingen van obs De Catamaran worden elk schooljaar allerlei activiteiten
georganiseerd door de Ouderraad. Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, het
Kerstfeest, Pasen en natuurlijk de schoolreis en het schoolkamp. De Ouderraad is een
enthousiaste groep ouders, die er samen met de leerkrachten voor zorgt dat deze activiteiten
voor de kinderen elke keer weer gezellig verlopen. De Ouderraad kan worden gezien als een
zelfstandige instantie in de school, die zorgt voor extra activiteiten naast het reguliere
schoolprogramma.
Deze activiteiten kunnen niet allemaal uit het normale schoolbudget worden betaald. Daarom
vragen wij de ouder(s)/verzorger(s) van elke leerling om een vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens
de jaarvergadering van de Ouderraad van 16 oktober jl., is deze ouderbijdrage voor dit
schooljaar vastgesteld zoals hieronder beschreven.
Voor alle duidelijkheid: van dit bedrag worden de extra activiteiten betaald, inclusief de
schoolreis op dinsdag 19 mei 2020 of het kamp voor groep 8 op 18, 19 en 20 mei 2020.
- Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 1 t/m 7 betalen € 50,-.
Voor leerlingen die na 1 januari 2020 starten op onze school, wordt € 40,- gevraagd.
- Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 8 betalen € 100,- (in verband met 3daagse schoolkamp).
Voor leerlingen die na 1 januari 2020 starten op onze school, wordt € 90,- gevraagd.
De ouderbijdrage is vrijwillig en helpt bij de financiële ondersteuning van de activiteiten van
de kinderen gedurende het schooljaar.
Er is een mogelijkheid om in termijnen te betalen. Laat u dit dan zo snel mogelijk weten aan
de directie of via het e-mailadres or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl aan de Ouderraad.
Ook als u besluit dat u de bijdrage niet wilt betalen, verzoeken wij u dit door te geven aan de
directie.
Sommige ouder(s)/verzorger(s) komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van de
afdeling Sociale Zaken van de gemeente of van Stichting Leergeld. Het is belangrijk dat u
een aanvraag daartoe zo snel mogelijk indient aan het begin van het schooljaar. Wilt u
hierover meer informatie, dan kunt u hiervoor bij de directie terecht.
Hoe kunt u betalen?
U kunt de ouderbijdrage overmaken op banknummer NL 96 INGB 000 54 89 365 ten name
van de Ouderraad OBS de Catamaran te Capelle a/d IJssel. Het is prettig als dit zo snel
mogelijk na ontvangst van deze brief lukt, aangezien de voorbereidingen van het feest op 5
december al in volle gang zijn. Graag bij de betaling de naam en de groep van uw kind (niet
alleen uw eigen naam!) vermelden.
Mocht u nog vragen hebben, stuur dan gerust een mail naar:
or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Arienne Muller
Penningmeester Ouderraad obs De Catamaran

