Berkel en Rodenrijs, 3 februari 2017

Aan: de ouders/verzorgers van kinderen op De Klipper
Betreft: vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016/2017

Geachte heer/mevrouw,
De ouderraad van De Klipper zorgt jaarlijks voor allerlei activiteiten en bijdragen die het schooljaar voor alle
Klipperkinderen extra leuk maken.
Zo zijn er voor de kleuters en onderbouw leuke speelzaken aangeschaft waarmee de klassen extra aangekleed
zijn en is december natuurlijk de maand geweest van Sinterklaas en Kerst. Voor Sinterklaas zijn er cadeautjes
aangeschaft en voor de Kerst versieringen voor de gebouwen en de nodige kerstbomen vervangen.
Voor het nieuwe jaar staan onder meer OR-feest voor de kinderen, de projectweek, sportdag, kampweek en de
avond-4daagse op het programma. Daarnaast proberen we ook dit jaar weer een investering te doen voor de
schoolbibliotheek want elk jaar zijn er oude boeken toe aan vervanging.
De activiteiten van de ouderraad kosten natuurlijk geld. Al deze extra’s worden mogelijk gemaakt dankzij uw
ouderbijdrage. Daarom doen we ook dit jaar weer een beroep op u.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld op basis van een door de Medezeggenschapsraad
goedgekeurde regeling. De ouderbijdrage bedraagt € 40 voor het eerste kind, € 36 voor het tweede kind en €32
voor alle volgende kinderen. Voor kinderen die tussen 1 januari en 1 april nieuw op school komen vragen we een
bijdrage van € 20. Deze bedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. We merken wel dat we
door de groei van de school en prijsstijgingen steeds minder voor dat bedrag kunnen doen. Elk jaar wordt dus
gekeken of de ouderbijdrage aangepast moet worden maar dit jaar is de ouderbijdrage ongewijzigd gebleven.
De totale ouderbijdrage voor uw gezin kunt u aflezen uit onderstaande tabel.
Ouderbijdrage per gezin:
1 kind op school:
2 kinderen op school:
3 kinderen op school:
4 kinderen op school:
5 kinderen op school:

€ 40
€ 76
€ 108
€ 140
€ 172

Let op: Wanneer uw kind pas na 1 januari 2017, maar voor 1 april 2017 op school begint bedraagt de
ouderbijdrage de helft van het normale bedrag (20 euro). Wanneer uw kind pas na 1 april 2017 start hoeft u nog
geen ouderbijdrage te betalen. U bent natuurlijk ook vrij om een extra donatie te doen! De ouderraad zal uw
bijdrage zorgvuldig besteden.
Let op: rekeningnummer is gewijzigd
Wij verzoeken u uw bijdrage voor 1 maart 2017 over te maken op ibannummer NL28 RABO 0313 8622 57, t.n.v.
Scholengroep Holland OR De Klipper (graag letterlijk overnemen, anders komt uw bijdrage niet aan) te Berkel
en Rodenrijs. Vermeld bij uw overschrijving de voornaam/voornamen van uw kind/kinderen en de groep/groepen
waarin zij zitten.
De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage. Het
jaarverslag en de begroting zullen te vinden zijn op de website van De Klipper. U heeft daar een eerder bericht
over gehad. Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage of over de begroting 2016-2017, dan kunt u mailen
naar OR@daltondeklipper.nl, t.a.v. penningmeester OR.

De leden van de ouderraad organiseren alle activiteiten met veel enthousiasme en op vrijwillige basis. Als u ook
wilt helpen bij een van de activiteiten of als u een goed idee hebt dan bent u van harte welkom. We kunnen alle
hulp goed gebruiken! Mailt u dan naar OR@daltondeklipper.nl
Tot slot wil ik u nog wijzen op de mogelijkheid van de aanschaf van een schoolshirt. De shirts zijn beschikbaar in
de maten S, M, L en XL en kunnen worden besteld bij de ouderraad door € 7,50 over te maken onder vermelding
van de gewenste maat, naam, voornaam en klas van uw kind.

Namens het team, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad,
Bas Kelderman,
penningmeester OR

