
 

Ouderbijdrage 2022-2023 
 

September 2022 

 
Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen van onze school, 
 

Het nieuwe schooljaar is al een paar weken aan de gang. Iedereen heeft zijn plek weer gevonden en 
de ouderraad draait ook weer op volle toeren. Via de infobrief zal de ouderraad communiceren over 
ondersteuning bij activiteiten en uiteraard de aankomende activiteiten. De ouderraad organiseert 
gedurende het jaar diverse activiteiten, zoals de Sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, een 
paasactiviteit, de avond4daagse en de feestweek. Ook worden cadeautjes namens de kinderen, voor 
leerkrachten bij bijzondere gebeurtenissen als jubilea of geboorte van kinderen et cetera door de 
ouderraad geregeld. 
 
Om deze activiteiten en cadeautjes te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad de ouders om een 
financiële bijdrage (de vrijwillige ouderbijdrage), het is de bedoeling dat deze bijdrage 
kostendekkend is en ook niet meer dan dat. 
 
Wij vragen u vriendelijk: “Help ons om er voor onze kinderen een fantastisch schooljaar van te 
maken door uw jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage te betalen.”  
 
De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 18 per leerling. Begint het 
schooljaar voor uw kind(eren) pas na de kerstvakantie dan is het bedrag gesteld op € 9 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.  
 
Daarnaast wordt het schoolreisje ook door de ouderraad georganiseerd, voor het schoolreisje vragen 
wij een afzonderlijke bijdrage. De bijdrage voor het schoolreisje voor het schooljaar 2022/2023 
bedraagt € 27,50 per kind.  

 
Wij willen u vragen het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage van € 18 per kind en de bijdrage voor 
het schoolreisje van € 27,50 per kind voor de schoolreis ineens over te maken. Indien daar bezwaar 
tegen is, kan deze bijdrage ook rond maart/april betaald worden, neemt u dan even contact op met 
onze penningmeester, zodat u niet onterecht tussentijds wordt herinnerd. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om de totale bijdrage voor uw kind(eren) over te maken naar: 

Bankrekening NL61 RABO 0107 1456 42 ten name van Ouderraad de Borgwal te Bemmel 
Ovv: naam kind(eren) – groep(en) – schooljaar 22-23  

 
Graag uw bijdrage alleen maar via bank of giro overmaken. Dit om misverstanden te voorkomen. Dus 
niet aan team- of ouderraadsleden persoonlijk afgeven. Kunt u de bijdrage voor uw kind(eren) niet 
ineens betalen neem dan gerust contact op met Christine (directrice) of Marcel (penningmeester 
ouderraad). 
 
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot:  
 
Marcel Mombarg, penningmeester ouderraad 
e-mail: ordeborgwal@delinge.nl  of  

Tel. 06-29488333 (graag buiten kantoortijden) 
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