Zwolle, 1 oktober 2019
Betreft: ouderbijdragen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar is weer begonnen. Door middel van deze brief willen wij aangeven welke financiële
bijdragen wij dit schooljaar van u vragen.
1. De bijdrage voor de TSO
De school heeft een continurooster. Dit betekent in de praktijk dat de leerlingen lunchen in het
klaslokaal in aanwezigheid van hun leerkracht. Na het eten wordt er 25 minuten buiten gespeeld (of
binnen, als het slecht weer is). De medewerkers van Doomijn houden dan samen met een leerkracht
toezicht op het plein. De kosten voor deze tussenschoolse opvang bedragen € 60,00 per schooljaar per
kind (september t/m juni).
Om dit alles goed te regelen, is de ‘Stichting Beheer Gelden Tussenschoolse Opvang Openbare
Parkschool’ opgericht. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld de vaststelling en inning van de
bijdrage van de ouders voor de tussenschoolse opvang te beheren. De bijdrage is voor komend
schooljaar naar beneden aangepast.
De bijdrage is dit jaar minder geworden doordat:
- de kosten van Doomijn gelijk zijn gebleven, terwijl er meer kinderen op school zitten;
- er meer betalende ouders zijn (82%).
Wij verzoeken u vriendelijk vóór 1 november a.s. de bijdrage van € 60,00 per kind over te maken op het
volgende rekeningnummer: NL86.RABO.0103548432 ten behoeve van de ‘Stichting Beheer Gelden
Tussenschoolse Opvang Openbare Parkschool’. Dit graag onder vermelding van de groep en de
naam van uw (kind)eren. Mocht uw kind later in het schooljaar instromen, dan kunt u op het schema
hieronder zien welk bedrag er overgemaakt kan worden.
In overleg met de penningmeester, Jori Oomens, kan de bijdrage ook in termijnen betaald worden.
U kunt dan een mail sturen naar: henkjori@hotmail.com.
Instroom gedurende het schooljaar
Oktober : € 54,00
November : € 48,00
December : € 42,00
Januari
: € 36,00
Februari : € 30,00

Maart : € 24,00
April : € 18,00
Mei : € 12,00
Juni : € 6,00
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2. De ouderbijdrage t.n.v. de Ouderraad
De Ouderraad van de Parkschool organiseert samen met de school diverse extra activiteiten op
school voor de kinderen zoals de sinterklaas- en kerstviering, sportdag, kleuterfeest, etc.
Om deze activiteiten financieel mogelijk te maken, is voor het schooljaar 2019–2020 een ouderbijdrage
vastgesteld van € 25,00 voor het eerste kind in het gezin en € 22,50 voor eventuele meerdere kinderen
uit uw gezin.
Indien uw kind instroomt in de maanden januari t/m april is de bijdrage € 12,50 per kind.
Wij verzoeken u deze bijdrage vóór 1 januari 2020 over te maken op rekeningnummer:
NL49.RABO.0387366636 ten name van de Ouderraad van de Parkschool. Dit graag onder
vermelding van de groep en de naam van uw (kind)eren.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad, Marjolein
Nusmeier (marjoleinnusmeier@hotmail.com).
3. De bijdrage voor schoolreis/schoolkamp
De leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 gaan ieder jaar op schoolreis. De bijdrage ligt meestal tussen
de € 20,00 en € 25,00. Groep 8 gaat op schoolkamp en de bijdrage hiervoor zal waarschijnlijk
tussen de € 75,00 en de € 90,00 bedragen.
De bijdrage zal in de maand mei worden gevraagd.
Heeft u vragen en/of opmerkingen m.b.t. de betaling dan kunt u contact opnemen met Anette of Martin.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Beheer Gelden Tussenschoolse Opvang Openbare Parkschool
Jori Oomens
Penningmeester Ouderraad
Marjolein Nusmeier
Directie
Anette Gerrits en Martin Sangers
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