
 
 

 
 

OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2016-2017 
 

 
Bemmel, 15 oktober 2016 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarmee zijn ook de voorbereidingen voor de eerste 
activiteiten voor de kinderen weer gestart. Om de activiteiten te kunnen financieren en organiseren 
hebben wij uw steun hard nodig. 
 
De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 20,00 per kind per schooljaar. 
 
U kunt de ouderbijdrage overmaken op IBAN: NL22 INGB 0005064964 t.n.v. Ouderraad 
Donatushof te Bemmel. Wilt u bij het overmaken de naam én klas van uw kind of kinderen 
vermelden? 
 
Vrijwillig, maar essentieel 
De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij willen wél aangeven hoe belangrijk deze is. De bijdrage gaat 
volledig en rechtstreeks naar de kinderen. Voor dit schooljaar staan wederom vele activiteiten 
gepland, zoals Sinterklaas, Kerst, de Boekenmarkt, Pasen en de Zomerweek.  
 
Financieel gezond 
Na de ‘nood’oproep van twee jaar geleden, omdat toen de ouderbijdrage wel erg weinig betaald 
werd, waren wij zeer blij te merken dat veel ouders hiernaar hebben geluisterd en de ouderbijdrage 
overmaakten. Hierdoor konden wij de activiteiten blijven organiseren én zelfs ruimte maken om wat 
grotere zaken te gaan vervangen. Deze opgaande lijn willen we graag volhouden en daarom roepen 
we u ook dit jaar weer op om uw steentje bij te dragen. Alvast hartelijk bedankt, ook namens de 
kinderen!  
 
Begroting 2016/2017 
In verband met de samengang van Donatushof en Mikado zijn de leden van de ouderraad van beide 
locaties aan het inventariseren hoe wij de gezamenlijke ouderraad maar vooral ook de activiteiten 
gaan vormgeven. De begroting voor dit jaar is daardoor nog niet rond en volgt op een later tijdstip. 
  
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de ouderraad,  
 
 
Marco en Clara de Groot (penningmeesters) 
0481-461696 / info@degrootvanderwissel.nl  
 

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? 
Neemt u dan contact op met ons of één van de andere leden van de ouderraad (de stamgroepouders). 


