Barendrecht, maandag 4 oktober 2021.

Beste ouders en/of verzorgers,

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de (vrijwillige) ouderbijdrage voor het lopende
schooljaar. Allereerst willen we toelichten waarvoor de ouderbijdrage wordt ingezet en
daarna wat de hoogte van de te betalen ouderbijdrage is.
Tijdens het schooljaar organiseren de ouderraad en leerkrachten allerlei extra activiteiten.
Voorbeelden daarvan zijn de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de Kerst- en
Paasviering, Koningsspelen en de Avondvierdaagse. Deze en andere activiteiten worden
met de (vrijwillige) ouderbijdrage bekostigd. Ook organiseren we de schoolreizen en het
kamp voor groep 8.
Deze extra activiteiten kunnen we alleen organiseren als we kunnen rekenen we op uw
bijdrage.
Jaarlijks wordt de ouderbijdrage, inclusief schoolreisbijdrage, vastgesteld. Hieronder wordt
eerst de totale bijdrage per groep vermeld; de opbouw van het bedrag wordt daarna
toegelicht.
Totale bijdrage (ouderbijdrage en schoolreisbijdrage samen) schooljaar 2021 – 2022:
•
•
•

groep 1/2:
groepen 3 t/m 7:
groep 8:

€ 40,€ 55,€ 90,-

De vrijwillige ouderbijdrage is voor alle groepen gelijk en vastgesteld op € 25,- per kind. De
schoolreisbijdrage is afhankelijk van de invulling van de schoolreis. Voor groep 1 en 2
bedraagt die €15,- per kind. Voor de groepen 3 t/m 7 is de schoolreisbijdrage € 30,-. Voor het
kamp van groep 8 is de bijdrage € 65 - per kind.
In verband met de naderende kampdatum verzoeken we de ouders van groep 8 het de
totale bedrag uiterlijk vrijdag 17 oktober aanstaande te voldoen. De bijdragen voor de
andere groepen ontvangen we graag uiterlijk op vrijdag 24 oktober aanstaande.
De betaling zien we tegemoet op rekeningnummer: NL80RABO0134261844 ten name van
CBS Groen van Prinsterer OR. T.b.v. de administratieve afhandling vragen we u de naam
(voor en achternaam) en de groep van uw kind(eren) te vermelden.

Met vriendelijke groet,
penningmeesters van de ouderraad
Jeroen Hendriks & Leon Verhoeven

