Stichting Ouders van Buren
Activiteitencommissie
Koningin Beatrixschool

Buren, 14 September 2021
Onderwerp: Vrijwillige bijdrage
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 activiteiten georganiseerd en andere
ondersteuning aan school gegeven ten gunste van de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn de
Sinterklaasviering, de Kerstviering, de Koningsspelen, afscheid groep 8, Zomerfeest / Eindafsluiting maar
ook door ondersteuning in de vorm van leesmaterialen voor het Leerplein.
De ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2021-2022 is de bijdrage € 25,- per kind.
Stroomt uw kind in tussen 1 januari 2022 en 30 april 2022, dan bedraagt de ouderbijdrage € 12,50.
Stroomt uw kind in na 1 mei 2022, 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 en het
schoolkamp van groep 8.
Doordat de schoolreis per 2021 is verplaats naar September zullen de inningen voor het schoolreis het
schooljaar daarvoor geint worden. Als uw kind in groep 7 zit, zal er dat jaar geen schoolreis geint worden
omdat ze in groep 8 op kamp gaan. De kosten van de schoolreis en het schoolkamp in 2022 bedragen:
Groep 1 t/m 6
Groep 8 (3-daags kamp)

€ 35,- per kind
€ 140,- per kind

Inning
Dit schooljaar (2021/2022) vindt de inning van de ouderbijdrage van € 25,- in 1 termijn plaats en de
schoolreis in 2 termijnen plaats. De data hiervan zijn:
Eerste termijn:
Tweede termijn:
Derde termijn:

oktober
januari
april

€ 25,- (groep 8 € 25,-)
€ 17,50 (groep 8 € 70,-) (Schoolreis Sept 2022) (Kamp Mei 2022)
€ 17,50 (groep 8 € 70,-) (Schoolreis Sept 2022) (Kamp Mei 2022)

Ouders/verzorgers zonder machtiging dienen zelf zorg te dragen voor de tijdige betaling van de
ouderbijdrage en bijdrage voor schoolreis/-kamp. Wij verwachten uw bijschrijving in de hierboven
genoemde drie termijnen: Uiterlijk 31 oktober 2021; 31 januari 2022 en 30 april 2022 op rekeningnummer
NL44RABO0321245997 ten name van Stichting Ouders van Buren, o.v.v. Voor- en Achternaam
kind(eren) en groep.
Machtiging
Indien u nog geen machtiging heeft afgegeven voor de inning van de ouder- en schoolreis/-kamp bijdrage
is dit alsnog mogelijk om te doen. Het formulier daarvoor is toegevoegd aan deze brief en kan bij de
schoolleider ingeleverd worden. Dit geldt ook indien u wijzigingen van uw machtiging wilt doorgeven.
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Oproep
De Stichting bestaat uit allemaal vrijwilligers die zich inzetten om de kinderen op school allerlei extra
activiteiten te bieden. Met uw bijdrage kunnen we kosten maken om de feesten en activiteiten extra
aantrekkelijk te maken. Graag willen wij u via deze weg oproepen zoveel mogelijk gebruik te maken van
de machtiging waarmee wij uw bijdrage automatisch innen. Dit vergemakkelijkt onze werkzaamheden om
de bijdragen te incasseren en kunnen we meer tijd besteden aan het organiseren van de feesten en
activiteiten.
Geen machtiging
Uit ervaring is gebleken dat het lastig is om in contact te komen met ouders die geen machtiging tot het
innen van de bijdragen hebben afgegeven en ook niet zelf deze bijdragen overmaken. Wij treden daarom
waar nodig in overleg met de schoolleider om emailgegevens of telefoongegevens op te vragen zodat wij
wel in staat zijn om contact te leggen met de ouder(s)/verzorger(s).
Indien u nog vragen heeft over de bijdrages of u een andere betalingsregeling wilt overeenkomen dan
kunt u contact opnemen met Ilona Maton (Moeder van Sophie uit groep 7a en Esmee uit groep 4) bij
voorkeur per email: or.beatrixschool@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Ouders van Buren,
Ilona Maton
Penningmeester
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