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Nieuwe Niedorp, Maart 2022

Onderwerp: Ouderbijdrage schooljaar 2021 - 2022

Beste ouders/verzorgers,

Waar is de vrijwillige ouderbijdrage voor?

Naast het verplichte schoolprogramma, wordt door en in samenwerking met de Ouderraad (OR), ook gezorgd voor

een aantal leuke en ontspannende activiteiten. U kunt dan denken aan de keuveltentoonstelling, het sinterklaas-

feest, het kerstdiner, het schoolreisje, sportactiviteiten etc. Voor het schooljaar 2021 - 2022 staan/stonden er ook

weer een groot aantal leuke activiteiten op het programma. Deze worden bekostigd uit de ouderbijdrage.

Zonder financiële ondersteuning kunnen deze activiteiten niet georganiseerd worden. Uw bijdrage is onmisbaar!

Ouderbijdrage & corona

Doordat we sinds februari 2020 samen in een uitzonderlijke situatie zaten, zijn de laatste 2 jaar anders verlopen dan

dat we gewend waren. De financiële verrekening is de laatste 2 jaar daarom anders geweest (de ouderbijdrage was

lager). Normaal krijgt u deze brief aan het begin van het schooljaar, maar we wilden de situatie even afwachten.

Maar voor nu is er dus goed nieuws! Alle activiteitem hebben doorgang kunnen vinden en de schoolreis op

24 mei zal doorgaan! Vandaar dat wij terugvallen op ons oude schema en zal de ouderbijdrage weer ‘normaal’ zijn.

De vrijwillige ouderbijdrage voor u voor schooljaar 2021 /2022 is als volgt:

Groep 1 tot en met 7: € 40,00 (incl. schoolreis)

Groep 8: € 65,00 (incl. kamp)

Wilt u zo vriendelijk zijn de ouderbijdrage vóór 30 april 2022 over te maken op rekeningnummer

NL91.RABO.0131.8881.53 t.n.v. OBS De Snip te Nieuwe Niedorp o.v.v. de NAAM en GROEP van uw kind.

Betalen in termijnen is mogelijk.

Bent u niet in staat de ouderbijdrage te betalen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de

directie van OBS De Snip.

We stellen uw bijdrage zeer op prijs. Alvast bedankt!

Namens de OR,

Astrid Jonker (penningmeester)

asisi@live.nl


