Veldhoven, 19 november 2018

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging op 31 oktober 2018 is de ouderbijdrage voor
het schooljaar 2018/2019 als volgt vastgesteld:
€ 24,50 per schooljaar voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 7;
€ 59,50 per schooljaar voor leerlingen van groep 8;
€ 13,50 voor leerlingen die na 1 januari van het lopende schooljaar instromen.
De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor alle buitenschoolse activiteiten en schoolreisjes. Voor de
leerlingen van groep 8 wordt hiervan ook het schoolkamp betaald.
Zonder de bijdrage zouden we niet in staat zijn deze activiteiten te organiseren en alle leerlingen
een aantal onvergetelijke herinneringen aan hun schooltijd op Zeelsterhof mee te geven. Op de
volgende pagina staat een overzicht van de activiteiten die met de ontvangen ouderbijdrage worden
georganiseerd.
Het eerste verzoek voor betaling van de ouderbijdrage wordt met deze algemene brief per mail naar
u verzonden.
Wij willen u verzoeken om, op basis van bovengenoemde bedragen, de hoogte van de
ouderbijdrage vast te stellen die voor uw situatie van toepassing is.
De ouderbijdrage kunt u vervolgens betalen door het totaalbedrag over te maken op IBANnummer
NL04 RABO 0159 6019 40 (bankrekening 1596.01.940) t.n.v. Oudervereniging Basisschool
Zeelsterhof te Veldhoven met als kenmerk de voor en achternaam en groep van uw kind of
kinderen.
Wij, maar vooral de leerlingen, zijn u zeer dankbaar als u het genoemde bedrag binnen 30 dagen
aan ons kunt overmaken!
Met vriendelijke groet,
Teun Haegens
Penningmeester Oudervereniging Basisschool Zeelsterhof
Tel. 0654398287 / thaegens@hotmail.com

Toelichting:
De oudervereniging van Basisschool Zeelsterhof bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de
leerkrachten van alle groepen met financiële middelen én raad & daad ondersteunt bij de organisatie
en uitvoering van de buitenschoolse activiteiten. De oudervereniging probeert ook in dit schooljaar uw
kinderen een onvergetelijke schooltijd te geven door onder andere de onderstaande activiteiten te
organiseren.
Wat doen we dit schooljaar zoal:























Kabouterdorp (groepen 1, 2 & 3)
Sinterklaas in 't Slot (groepen 1/2) en Kasteel van Sinterklaas (groepen 3 en 4)
Museum De Kempen (groepen 3)
Koningsspelen (oa. drinken en tussendoortje)
Herfstwandeling en Lentewandeling
Oertijd museum (groepen 4)
Kerstviering
Historisch Openlucht Museum Eindhoven (groep 5)
Speeltuin de splinter (groepen 5)
Rijksmuseum (groepen 6)
Vincentre (groepen 6)
Oliemeulen (groepen 7)
Philipsmuseum (groep 7)
Schoolreisjes (verzorging van busvervoer, eten & drinken en locatie)
Musical groepen 8 (zaalhuur De Schalm, video opname, drinken & hapjes)
Kamp Vught (groepen 8)
Sinterklaas (Sint & Pieten, inkopen en bedankjes)
Nationaal Schoolontbijt
Schoolkamp groepen 8 (oa. busvervoer, locatie, eten & drinken)
Peanut & voetbaltoernooi (verzorging drinken & chips)
Carnaval (verzorging Ranja, Chips en DJ)
Attenties, felicitaties en bedankjes

In totaal zijn de kosten voor alle activiteiten tijdens dit schooljaar zo’n € 11.500. De jaarlijkse
ouderbijdrage is dan ook bijzonder belangrijk om deze activiteiten ook daadwerkelijk voor de kinderen
te kunnen organiseren.
Wij hopen dat u door deze brief meer bekend bent met de activiteiten die de oudervereniging
organiseert voor de leerlingen van Basisschool Zeelsterhof. We doen dan ook een vriendelijk maar
dringend beroep op u om de ouderbijdrage te voldoen.
Met vriendelijke groet,
De Oudervereniging,
Twan van de Linden en Maaike van Gorp (afgevaardigden school), Saskia Rijnders, Bianca van Diessen,
Cassy Damen, Erline Lisitano, Ankie Keeris, Monique de Wit, Gemma van der Ven, Jeroen van Gestel en Teun
Haegens.

