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

 

Deze informatiebrief over de ouderbijdrage bevat meer en uitgebreidere informatie dan u 
normaal van ons gewend bent. Wij verzoeken u dan ook de brief goed te lezen. 
 

Het nieuwe schooljaar is al 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 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: schoolreisje(s) en 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. 

 

We hebben een raar schooljaar achter de rug en voor het komende schooljaar 2020-2021 
weten we ook niet wat ons te wachten staat. De totale ouderbijdrage bestaat uit twee 
onderdelen en we hebben een aantal situaties: 

 

Ouderbijdrage 2020-2021  
Start eerste helft van het schooljaar € 18 per leerling 

 

Start na kerstvakantie € 9 per leerling 
 

Start in mei of juni 2021 € 0 per leerling 
 

Het Corona-virus heeft vorig schooljaar voor onder andere het schoolreisje ‘roet in het eten 
gegooid’, door de meeste ouders is vorig jaar wél bijgedragen aan het schoolreisje. Dit 
bedrag is daarom voor het schooljaar 2020-2021 gereserveerd. Iedereen die in schooljaar 
2019-2020 de bijdrage voor het schoolreisje heeft betaald hoeft dus voor 2020-2021 niet nog 
een keer te betalen. In onderstaand overzicht kunt u zien of en hoeveel u de bijdrage voor 
het schoolreisje bedraagt: 

 

Bijdrage schoolreisje 2020-2021  
Nieuwe leerling op de Borgwal € 22,50 per leerling 

 

Leerling gestart in 2019-2020 en vorig 
jaar géén bijdrage betaald 

 
€ 22,50 

 
per leerling 

 

Leerlingen waarvoor in 2019-2020 de 
bijdrage wél is betaald 

 
€ 0 

 
per leerling 
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Toelichting op bovenstaand overzicht 

Als uw kind(eren) in het schooljaar 2020-2021 is/zijn begonnen op onze school óf als u voor 
uw kind(eren) over het vorige schooljaar géén bijdrage voor het schoolreisje heeft betaald, 
willen wij u vragen tegelijkertijd met de ouderbijdrage ook € 22,50 per kind voor de 
schoolreisje over te maken.  

Indien u bezwaar tegen gelijktijdige betaling hebt, kan deze bijdrage ook rond maart/april 
betaald worden. U krijgt tegen die tijd dan nog een herinnering. 
 
De huidige groep 8 leerlingen gaan in tegenstelling tot de voorgaande jaren, dit jaar ook op 
schoolreis (dit vanwege de betaalde bijdrage over het vorige schooljaar), heeft u deze 
bijdrage niet betaald, dan verzoeken wij u deze alsnog te betalen.  
 
Wij begrijpen dat de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het Corona-
virus tot vragen leidt over bijvoorbeeld de bijdrage voor het schoolreisje. Toch ontvangen wij 
graag uw bijdrage. Indien het schoolreisje ook in 2020-2021 niet door kan gaan zullen we er 
alles aan doen om tot een goede oplossing te komen.  

 

Wilt u zo vriendelijk zijn deze vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage 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 20-21 

Gaarne uw bijdrage alleen maar via bank of giro overmaken. 

Dit om misverstanden te voorkomen.  

Dus niet aan team- of ouderraadsleden persoonlijk afgeven. 

 

 

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot: 

Marcel Mombarg, penningmeester ouderraad 

De Halden 68 

Haalderen  
email: ordeborgwal@delinge.nl  of 

Tel. 06-29488333 (graag buiten kantoortijden) 


