Ouderbijdrage 2017-2018

Betreft: Ouderbijdrage schooljaar 2017 - 2018
Beste ouders,

23 oktober 2017

Graag informeren wij u middels deze brief over de ouderbijdrage en de activiteiten van de
Ouderraad voor het schooljaar 2017 – 2018.
De ouderbijdrage is €50,- per kind voor het schooljaar 2017 - 2018
De ouderbijdrage is net als vorig jaar € 50,- en bestaat uit:s
 €30,00 voor de schoolreis aan het eind van het schooljaar (= verplichte bijdrage om mee te
kunnen op schoolreis)
 €20,00 voor de activiteiten van het gehele jaar (=vrijwillig)
Wij verzoeken u het bedrag in 1 keer voor 15 november over te maken. U kunt er ook voor kiezen
het bedrag in twee keer te betalen; €20,00 voor 15 november en €30,00 voor 1 april 2017.
U kunt de bijdrage van € 50,- overmaken naar:
Rekeningnummer:
NL22 INGB 0006 6793 35 t.n.v. Stichting Ouderraad Het Dok
Onder vermelding van:
Ouderbijdrage 2017-2018 + schoolreis 2017-2018 + voornaam en
achternaam van uw kind(eren)
De activiteiten van de Ouderraad
De Ouderraad ondersteunt de school met het organiseren van (leuke) activiteiten voor uw kind op
school. Daarnaast is de Ouderraad een aanspreekpunt voor ouders voor vragen en ideeën.
De Ouderraad zal dit schooljaar onder andere de volgende activiteiten (helpen) organiseren:
- Het Sinterklaasfeest
- Het Kerstfeest
- De leerkrachtendag
- Het schoolfeest
- De schoolreis
- De schoolfotograaf
- En nog allerlei andere praktische zaken.
Met de ouderbijdrage kunnen wij deze activiteiten samen met school, de dokouders en u voor uw
kinderen organiseren.
Overige informatie
Wij zullen u gedurende het schooljaar op de hoogte houden van de (planning van) activiteiten en
mogelijk uw hulp vragen. In de hal bij de ingang van de onderbouw zullen wij indien nodig
belangrijke zaken extra onder uw aandacht brengen.
Mocht u vragen of suggesties hebben, interesse om te helpen bij activiteiten of wilt u inzage in de
financiën, laat het ons weten! U kunt zich wenden tot één van de Ouderraadleden of een e-mail
sturen naar: or@basisschoolhetdok.nl
Wij wensen u en uw kinderen een fijn schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad Het Dok
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