
 
Stichting Ouders van Buren 
Activiteitencommissie Koningin Beatrix 
 
                                                                                       
Buren, 12 november 2014 
Geachte Ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Ouderbijdrage 

De Stichting Ouders van Buren int jaarlijks de ouderbijdrage voor de leerlingen van de Koningin 
Beatrixschool in Buren. Van deze ouderbijdrage worden diverse extra activiteiten, zowel tijdens als buiten 
schooltijd, georganiseerd en bekostigd. Voorbeelden hiervan zijn de Sinterklaasviering, de Kerstviering, 
zomerfeest en de deelname aan sporttoernooien voor scholen. 
 
De ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld, voor 2014-2015 is de bijdrage € 25, - per kind. 
 
Stroomt uw kind in tussen 1 januari 2015 en 1 april 2015, dan bedraagt de ouderbijdrage € 12,50. 
Stroomt uw kind in na 1 april 2015, dan is geen ouderbijdrage verschuldigd voor het lopende schooljaar. 
 
Schoolreis en schoolkamp 
De activiteitencommissie  zorgt ook voor de inning van de bijdragen voor de schoolreis.  
De kosten van de schoolreis en schoolkamp in 2015 bedragen: 
 
Groep 1 t/m 7     € 30, -  per kind .  
Groep 8 (4-daags kamp)  € 120, - per kind  
 
Inning 
Dit schooljaar (2014-2015) vindt de inning van de ouderbijdrage en de schoolreis standaard in drie 
termijnen plaats.  
De data hiervan zijn: 
 
Eerste termijn:   november  € 19, -  (groep 8 € 49,--) 
 
Tweede termijn:  januari  €18,--  (groep 8 € 48,--) 
 
Derde termijn:  april   €18,--  (groep 8 € 48,--) 
 
Ouders/verzorgers zonder machtiging dienen zelf zorg te dragen voor de betaling van de ouderbijdrage 
en bijdrage schoolreis/ -kamp. Wij verwachten uw bijschrijving in de hierboven genoemde drie termijnen: 
Uiterlijk 30 november 2014; 31 januari 2015 en 30 april 2015 op rekeningnummer 
NL44RABO0321245997 ten name van Stichting Ouders van Buren,  
o.v.v. Achternaam kind(eren) en groep. 
 
Berichtgeving 
De berichtgeving betreffende de ouderbijdrage en de kosten van de schoolreis zal via de nieuwsbrief  
worden verzorgd. Ook via de website van de school: www.beatrixschool-buren.nl blijven wij u 
informeren. 
 
Indien u nog vragen heeft over de ouderbijdrage of de kosten van de schoolreis/ -kamp, dan kunt u 
contact opnemen met Cindy Koedam-Weijman (moeder van Joris, groep 6 en Emily, groep 4) bij voorkeur 
per email: or.beatrixschool@gmail.com. 
  
Met vriendelijke groet, 
namens de Stichting Ouders van Buren, 
 
Cindy Koedam-Weijman, 
Penningmeester 
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