
 

 

Westervoort, oktober 2020 

Onderwerp: Ouderbijdrage  

 

Beste ouder / verzorger, 

 

De Ouderraad van IKC De Brug heeft als doel school zo leuk en gezellig mogelijk te maken voor alle kinderen. 

Dit doen we door te helpen bij activiteiten die in en rond school georganiseerd worden. Denk dan 

bijvoorbeeld aan de cadeautjes die de kinderen krijgen met Sinterklaas en de versieringen en lekkernijen die 

de kerst- en paasvieringen tot echte feesten maken. Ook aan de laatste schooldag, de musicalviering van 

groep 8 en aan de carnavalsviering dragen wij altijd ons steentje bij. De jaarlijkse ouderbijdrage is hiervoor 

echt onmisbaar. De school wordt immers niet bekostigd om dit soort festiviteiten te financieren. 

Deze tijd maakt alles onzeker, we zijn dan ook in nauw overleg met de school wat mogelijk is (al dan niet in 

aangepaste vorm). Dit vraagt om aanpassingen op alle fronten, we gaan ons best doen om er ondanks deze 

moeilijke tijd er iets moois van te maken voor de kinderen.  

Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren vragen wij uw financiële steun van €20,- per kind. Ouders 

die financieel wat ruimer in het jasje zitten, kunnen misschien een wat hogere ouderbijdrage overmaken.  Al 

dit geld komt immers rechtstreeks ten goede aan de kinderen. 

Ondanks dat het wettelijk gezien een vrijwillige bijdrage is, gaan wij ervan uit dat u begrijpt dat het voor ons 

grote noodzaak is dat een ieder de bijdrage betaald. Zonder uw steun in deze kunnen wij dat extra gezellige, 

feestelijke tintje aan het schooljaar van uw kind niet garanderen en dat zou toch erg zonde zijn. 

 
Graag ontvangen wij de ouderbijdrage via onze Rabobank rekening: NL 29 RABO 0314 0401 37 t.n.v. 

Oudervereniging Kath. Basisschool de Brug in Westervoort, o.v.v. naam en achternaam kind en groep.  

 

Wij danken u hartelijk voor de bijdrage en verzekeren u dat wij er alles aan zullen doen om er voor uw 

kind(eren) een leuk en gezellig schooljaar van te maken. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben 

aangaande activiteiten of anderszins voor de activiteitencommissie kunt u mailen naar: 

oudervereniging@bsdebrug.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de oudervereniging IKC De Brug,  
 
 
 
Sandra Wiechers 
Penningmeester  
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