Beste ouders /verzorgers,
De meesten van u zijn al bekend met de Ouderraad van onze school ‘de Oosterburcht’. Bent u
nieuw, dan hierbij welkom op onze school!
Graag willen wij nog even toelichten wat de ouderraad nu eigenlijk betekent voor onze school
en voor onze kinderen. Wij organiseren – samen met het team – met veel plezier feesten en
activiteiten. Denk aan bijvoorbeeld het sinterklaas-, kerst-, paas- en eindfeest. Maar ook het
verzorgen van het schoolreisje, de crea-middagen, de koningsspelen, enz. Uw kind heeft op
de Oosterburcht niet alleen een leerzame tijd, maar ook een heel leuke tijd!
Voor het organiseren van deze fantastische activiteiten hebben wij uw hulp nodig, want
zonder uw hulp kunnen wij dit allemaal niet realiseren! Hiermee bedoelen wij de hulp in de
vorm van meedoen met activiteiten en ook in de vorm van een financiële bijdrage. Wilt u zich
opgeven met het helpen van een activiteit, dan kunt u terecht bij onze voorzitter Katja
Stouten voor verdere informatie. Heeft u vragen over de bijdrage, kunt u terecht bij de
penningmeester Sonia Nelson en bij financiële onmogelijkheden bij de directie van de school
Anique Volkeri of Jacco Folmer.
De ouderraad bestaat uit:
- Voorzitter: Katja Stouten (06-250 60 867 of ordeoosterburcht@gmail.com)
- Penningmeester: Sonia Nelson (06-214 55 116 of patensoon@zeelandnet.nl)
- Secretaris: Janneke Bouwman
- Algemeen lid: Manita van der Heijden, Angela Steenpoorte, (Juf) Petra de Vlieger,
Dominica van Bruggen, Aline Ista, Desiree Bodbijl, (Juf) Sanne Tamerus.
Wij vergaderen regelmatig met elkaar om alles te regelen. Deze vergadering is openbaar; u
bent dus van harte welkom om deze bij te wonen. De vergaderdata kunt u terugvinden in de
nieuwsbrief en u kunt bij onze voorzitter doorgeven dat u komt.
De ouderraad en de leerkrachten organiseren extra activiteiten die niet door de overheid
bekostigd worden. Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor festiviteiten, culturele
activiteiten, vieringen en schoolreisjes. Om al deze leuke dingen te kunnen doen, hebben wij
een financiële bijdrage van u nodig.
Voor dit schooljaar 2021-2022 vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 50 voor de groepen 1
t/m 7. Voor groep 8 vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 100 i.v.m. de kosten voor het
schoolkamp. Hieronder ziet u een overzicht van hoe wij uw bijdrage doorgaans besteden.

Bedrag per leerling
•
•
•
•
•
•
•
•

Groep 1-7

Sinterklaas
Kerst
Crea’s
Pasen
Pannenkoeken / voorleesfeest
Koningsspelen
Schoolreis / kamp
Eindfeest

Totaal

Groep 8

€. 7,50
€. 7,50
€. 6,€. 6,€. 4,75
€. 4,75
€. 3,25
€. 3,25
€. 2,€. 2,€. 2,€. 2,€. 22,50
€. 72,50
€. 2,€. 2,----------------------------------------€. 50,-

€. 100,-

Bij voorbaat dank! Graag tot ziens en wij wensen alle kinderen (en u!) veel plezier op onze
leuke school!

Met vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad
Sonia Nelson

De vrijwillige ouderbijdrage kunt u storten op:
Vrienden van de Oosterburcht NL 51 RABO 0349708193
(met vermelding van de naam en groep van uw kind)

