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Betreft: Ouderbijdrage 2017 - 2018 
 

Vught, donderdag 26 oktober 2017 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De oudervereniging houdt zich intensief bezig met het creëren en uitvoeren van activiteiten die het lesprogramma 
van de school en de basisschooltijd van uw kind op De Schalm verrijken.  
Ook dit schooljaar heeft de oudervereniging in samenwerking met de school weer veel leuke activiteiten voor uw 
kind(eren) in petto. Om al deze activiteiten mogelijk te maken, levert de oudervereniging een financiële bijdrage 
aan schoolinitiatieven en bekostigt zij de door de oudervereniging georganiseerde activiteiten. 
 
Voor dit schooljaar zorgen we dat o.a. onderstaande activiteiten plaats kunnen vinden: 

 In samenwerking met school, het aanbod van Engelse les door een ‘Native Speaking teacher’ van groep 1 
t/m 8; 

 Diverse activiteiten op gebied van Cultuur, Natuur en Techniek, zoals een bezoek aan het Rijksmuseum, 
culturele activiteiten aansluitend bij een thema en natuurwandelingen; 

 Gezondheidsactiviteiten, zoals de drinkbidons (die de oudervereniging jaarlijks voor uw kinderen vervangt), 
luizenpluizen en aanbod van materiaal gericht op gezondheid. 

 Op sport & spel gebied organiseren en/of participeren we o.a aan Schoolatletiek, Zwem-, schaak- en voet-
baltoernooien, de Dance battle, de Avond4Daagse en de Sportdag; 

 Carnaval en Sinterklaas- en Kerst activiteiten 

 Activiteiten rondom thema Geluk; 

 De viering van Meester- en Juffendagen. 
 
Zoals u ziet, een scala aan activiteiten die mede dankzij de vrijwillige inzet van veel ouders, de inzet van de leer-
krachten en vooral uw financiële bijdrage een extra dimensie geven aan de schooltijd van uw kind(eren). 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
 
Om deze uitgaven te bekostigen, vraagt de ouderraad aan de ouders een ouderbijdrage. 
Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft, gaan wij ervan uit dat alle ouders de bijdrage zullen voldoen. 
Zonder uw bijdrage kunnen activiteiten niet doorgaan. 
De hoogte en besteding van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de Ouderraad op basis van de begroting. 
Voor het schooljaar 2017- 2018 is de ouderbijdrage gelijk gebleven en vastgesteld op 
  

     € 45,00 per kind 

 
Kinderen die na 31 december 2017 op school komen, betalen de helft van de ouderbijdrage. 
 
Omdat de eerste activiteiten al plaats hebben gevonden, willen we u vragen om het totaalbedrag vóór 15 novem-
ber 2017 over te maken op IBAN-rekeningnummer.: 

 

 NL 16 INGB 0002 9636 64 
 
   t.n.v. Oudervereniging Katholieke Basisschool De Schalm in Vught 
    o.v.v. de voor- en achternaam van uw oudste kind. 
 
Extra giften zijn natuurlijk ook van harte welkom en worden elk jaar goed besteed! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carla Parilo-Seerden 
Penningmeester van de oudervereniging 
E-mail: oudervereniging@deschalmvught.nl  
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