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September 2020 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
Als directie, medezeggenschapsraad en ouderraad vinden wij het belangrijk dat er een goede 
balans is tussen het leren en het meedoen aan leuke en gezellige activiteiten. Voor ons staat 
voorop dat alle kinderen, niemand uitgezonderd, plezier kunnen (en mogen) beleven aan 
deze activiteiten.  
 
In samenwerking met het team van leerkrachten organiseert de ouderraad onder andere het 
sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, schoolreisjes en het afscheid van groep 8.  
Deze activiteiten worden niet door de overheid gesubsidieerd, maar worden vanuit de  
activiteitenbijdrage betaald. 
 
De activiteitenbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dankzij uw bijdrage kunnen wij 
zoveel activiteiten organiseren. En dat doen we zo graag! Als u de activiteitenbijdrage niet 
betaalt, dan wordt het totaalbudget voor de activiteiten minder hoog. Hierdoor kunnen wij 
dus minder (of minder spectaculaire) activiteiten realiseren voor alle kinderen op school. Dit 
willen we liever niet.  
Kunt u echt niet bijdragen, neem dan contact op met stichting Leergeld. Deze organisatie 
kan u financieel helpen met de activiteitenbijdrage, zodat wij voor alle kinderen een bijdrage 
kunnen ontvangen. Kijk op www.leergeld.nl. Hier vindt u alle informatie.  
Voelt u zich bezwaard, schroom dan niet om contact te leggen met de directie van school 
en/of de penningmeester van de ouderraad (penningmeester@orkloostertuin.nl). 
Vanzelfsprekend wordt dit vertrouwelijk behandeld. 
 
De activiteitenbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 bedraagt € 45 per kind. Voor het 
schoolkamp van de groepen 7/8 liggen de kosten hoger dan de kosten van een gemiddeld 
schoolreisje. Daarnaast willen we ook graag dat groep 8 een eindmusical kan doen. Voor 
deze laatstgenoemde activiteiten geldt een aanvullende bijdrage voor de betreffende 
leerlingen. Om te voorkomen dat er meerdere keren om een bijdrage wordt gevraagd, 
worden deze bijdragen tegelijk met de activiteitenbijdrage aan u gevraagd. 
 
Groep 1-6  €  45,- 
Groep 7  €  65, (inclusief schoolkamp) 
Groep 8  €  75, (inclusief schoolkamp, aanschaf tekstboeken/muziek/decor 
    eindmusical) 
 
We gaan er vooralsnog vanuit dat alle activiteiten kunnen doorgaan, ondanks de Corona-
maatregelen. Echter, als blijkt dat een substantieel deel van de activiteiten niet door kan 
gaan, dan zullen wij, net als eind vorig schooljaar, een passende oplossing zoeken om de 
activiteitenbijdrage retour te storten.  
 
 
Wij rekenen op u!  
                   
Vriendelijke groeten, 
Directie, medezeggenschapsraad en ouderraad 
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Nota activiteitenbijdrage 2020/2021 
 
 
Hierbij ontvangt u de nota voor de bijdrage aan de activiteiten voor het betreffende 
schooljaar. Wij verzoeken u het bedrag vóór 1 oktober 2020 over te maken op: 
 
IBAN: NL88 RABO 0127 2542 26 
ten name van: St. Vrienden van CJBS De Kloostertuin 
onder vermelding van: Voor- en achternaam, geboortedatum. 
 
Let op! Totaalbedrag per kind: 
 
Groep 1-6 € 45,- 
Groep 7 € 65,- 
Groep 8 € 75,- 
 
Indien u meerdere kinderen op De Kloostertuin heeft, verzoeken wij u vriendelijk om 
de activiteitenbijdrage voor ieder kind afzonderlijk over te maken. 
 
In plaats van het bedrag zelf over te maken kunt u de Ouderraad ook machtigen om 
de Activiteitenbijdrage van uw rekening te incasseren. Meer informatie hierover vindt 
u in de bijlage en op onze website www.orkloostertuin.nl. 
 
Alvast hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erica Woldendorp 
Penningmeester Ouderraad De Kloostertuin 
 


