
Ouderraad De Borgwal 
Oktober 2016 

 
 

          Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Borgwal, 

 

Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken aan de gang. Via de infobrief zal de 
ouderraad u regelmatig op de hoogte houden van de verschillende activiteiten waarbij 
zij ondersteuning verlenen. Om u een indruk te geven: de viering van Sinterklaas, de 
organisatie van de Kerstviering, carnaval, de Paasactiviteit, de schoolfotograaf en de 
feestweek. 

 

De ouderraad is niet alleen actief bij het organiseren van en het meehelpen bij 
activiteiten, zij verzorgt ook het innen (en uitgeven) van de ouderbijdrage. Deze 
ouderbijdrage is bedoeld voor het dekken van extra kosten die gemaakt worden bij 
bovengenoemde activiteiten. Voor alle duidelijkheid: het schoolreisje en het kamp 
vallen hier niet onder. 

 

Voor het bekostigen van deze extraatjes willen wij U vriendelijk vragen:  
Help ons om er voor onze kinderen een fantastisch schooljaar van te maken door uw 
jaarlijkse ouderbijdrage te betalen! 

De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2016-2017 wederom vastgesteld op  
€ 15,- per leerling.  

Begint het schooljaar voor uw kind(eren) pas na de kerstvakantie, dan is het bedrag  
€ 8,- per kind. 

Indien uw kind(eren) pas in de maand mei of juni het schooljaar starten, wordt er in dat 
geval geen ouderbijdrage meer gevraagd. 

 

Wij willen u ook vragen het bedrag van € 22,50 per kind voor de schoolreis gelijk met 
de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Dit geldt alleen voor de kinderen in de 
groepen 3 t/m 7. De bijdrage voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt later dit 
schooljaar bekend gemaakt. Indien bezwaarlijk, kan deze bijdrage ook rond maart/april 
worden betaald. U krijgt tegen die tijd dan nog een herinnering. 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn deze vrijwillige ouderbijdrage en eventueel de kosten voor het 
schoolreisje over te maken op: 

 

Bankrekening NL61 RABO 010.71.45.642   tnv Ouderraad de Borgwal te Bemmel 

Ovv: naam kind(eren) – groep(en) – schooljaar 1617 

Gaarne uw bijdrage alleen maar via bank of giro overmaken, dus niet aan team- of 
ouderraadsleden persoonlijk afgeven (dit om misverstanden te voorkomen). 

 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt U zich wenden tot: 

Daphne te Kiefte, penningmeester ouderraad 

Deellaan 11 

Bemmel 

tel. 0481-464286     / email: ordeborgwal@delinge.nl      
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