Ouderbijdrage schooljaar 2021 - 2022
Beste ouders/verzorgers,
We willen u hierbij vragen de jaarlijkse ouderbijdrage van uw kind(eren) weer over te maken. De
ouderbijdrage op onze school is dusdanig geregeld dat u, gedurende de 8 jaren dat uw kind onze
school bezoekt, voor sommige activiteiten jaarlijks eenzelfde bedrag betaalt.
Een ouderbijdrage wordt gevraagd omdat de school, naast het verzorgen van regulier onderwijs,
bijzondere activiteiten wil organiseren om de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van het
kind te bevorderen. Denk aan activiteiten zoals de jaarlijkse schoolreis, de vieringen van Kerstmis,
carnaval en Koningsdag, alsook de traktaties tijdens de verjaardagen van de kinderen.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021 - 2022 bedraagt € 17,50 per kind. Het bedrag hebben we
mede door de opbrengst van de kledingcontainer laag kunnen houden. Wij verzoeken u vriendelijk om
het verschuldigde bedrag vóór 31 december 2021 over te maken.
Bedrag: € 17,50 per kind
Rekeningnummer NL36 RABO 0159.3906.80
ten name van: Oudervereniging Basisschool St. Oda
onder vermelding van: ouderbijdrage NAAM KIND - GROEP KIND
Instroomregeling:
Leerlingen die na 1 januari 2022 instromen betalen voor het resterende schooljaar nog € 12,50
Leerlingen die na 1 mei 2022 instromen betalen voor het resterende schooljaar nog € 7,50.
Indien de ouder/verzorger door omstandigheden de bijdrage niet kan betalen, kan in overleg met de
directeur mogelijk een speciale regeling getroffen worden.
Met vriendelijke groet,
oudervereniging basisschool St. Oda
Kerstlunch op vrijdag 24 december
Dit jaar is de opzet van de kerstlunch (wederom) een beetje anders. I.v.m. corona maken we geen
buffet waarvan alle kinderen van de klas eten, maar mag iedereen zijn eigen feestelijke lunch thuis
klaarmaken en meebrengen. Denk aan: hard broodje, krentenbrood, suikerbrood, croissantjes, salade,
stukje cake, toetje, kerst komkommer etc.. Drinken (chocomel, melk, thee, water) krijgen ze van
school. Denk wel aan een beker, indien nodig ook een bord en bestek. Het is gezellig en feestelijk als
iedereen in zijn mooiste kleren naar school komt.
Groetjes,
de kerstcommissie

Bericht over de jeugd bonte middag van de carnavalsvereniging
Jongens en megjes goed opgelet!
Op zondagmiddag 30 januari staat de jeugd bonte middag op het programma. Online of ien de Jera
dat weten weej nog nie. Mar een ding is zeker weej zoeke nog artiesten om hier an mit te doen. Zit je
nu thuis met mam & pap of zit je op school met vrienden en vind jij het leuk om mee te doen met
bijvoorbeeld een buut, dans, grapje of een stukje? Wij denken graag met je mee! Meld je aan bij Koen
(0653214880) en Suzan (06-81010130) voor meer informatie.

