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Rijnsaterwoude, 29-08-2022 

Betreft: Ouderbijdrage schooljaar 22-23 

 

Beste ouders, 

Ieder schooljaar vragen wij ouders om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage 
gebruiken wij om activiteiten en middelen te bekostigen die extra zijn voor de kinderen.  
De ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor: 
 

• Het schoolreisje voor groep 1 t/m 6 (dit jaar op 16 september) 

• Het schoolkamp voor groep 7 en 8 (dit jaar van 14-16 september) 

• Het Sinterklaasfeest 

• De Kerstviering 

• De Paasviering 

• Museumbezoek 

• €750,- voor de aanschaf van nieuwe leesboeken voor in de schoolbibliotheek 

• €500,- voor stimulering van muziekonderwijs (instrumenten, workshops) 

• Reservering voor een lustrumactiviteit iedere 5 jaar 
 
De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat betekent dat kinderen niet buitengesloten worden van 
activiteiten als ouders niet betalen. De hoogte van het bedrag dat ouders in totaal betalen, 
bepaald uiteraard welke activiteiten wij als school wel of niet kunnen blijven voortzetten. 
 
Om het voor ouders betaalbaar te houden, hebben wij de hoogte van de ouderbijdrage en 
het kamp aangepast.  

• Ouderbijdrage €50,- per kind  (voorheen €58,50) 

• Schoolkamp €25,- per kind  (voorheen €90,-) 
 
De ouders van kinderen in groep 7 en 8 hebben voor de zomervakantie al een betaalverzoek gehad voor het 

kampgeld. Mocht u dit niet hebben betaald, vragen wij u om dit alsnog zo snel mogelijk te doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Namens de kinderen en het team van Het Woud: alvast hartelijk bedankt!  
 
Met vriendelijke groet,  
Mirjam Kennis  
Directeur basisschool Het Woud 

 

U kunt gebruikmaken van de QR-code om de ouderbijdrage te betalen, of u 
kunt het bedrag zelf overmaken naar de rekening van de ORKA.  
Het Postbank/Giro nummer is NL36 INGB 0000 1491 40 t.n.v. Ouderbijdrage 
basisschool De Kinderarcke te Rijnsaterwoude. Gelieve graag de volledige 
naam van uw kind(eren) te vermelden.  


