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OUDERBIJDRAGE
Schoolkassa
Zoals we al eerder via de Torenpraat met u gecommuniceerd hebben, zullen we vanaf het derde
kwartaal de ouderbijdrage via Schoolkassa gaan incasseren. Schoolkassa is een handig hulpmiddel
die de ouderbijdrage via Parro e/o de mailfunctie binnen ParnasSys incasseert. Hiermee komen de
automatische incasso’s te vervallen en kunt u met één klik via iDEAL betalen.
Na een wat langere voorbereidingsperiode dan verwacht is gisteren Schoolkassa in gebruik
genomen.

Vrijwillige bijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar de leuke extraatjes voor alle kinderen van betaald
kunnen worden. Een tekort heeft als gevolg dat één of meerdere activiteiten niet door kunnen
gaan. Dankzij uw bijdrage kan de ouderraad blijven organiseren wat ze nu doen. Kunt u het bedrag
niet betalen, neemt u dan contact op de directie. We zullen dan samen zoeken naar een passende
oplossing. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met stichting Leergeld via
www.leergeld.nl.

Besteding ouderbijdrage
De ouderraad organiseert jaarlijks diverse activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken
hebben. Voor het bekostigen van deze activiteiten is een vrijwillige ouderbijdrage van u nodig. Uw
bijdrage is, ook nu, heel belangrijk. De activiteiten die de ouderraad bekostigd vanuit de
ouderbijdragen zijn onder andere:
•
Sinterklaasfeest; een cadeautje voor elke leerling, strooigoed en het bezoek van Sint en al
zijn pieten aan de school.
•
Kerstfeest; mooie gedekte tafels en een school in kerstsfeer, iets te drinken bij het
kerstdiner, chocolademelk en iets lekkers op de vrijdag na het kerstdiner.
•
Carnaval; bezoek aan het Kullekusbal.
•
Paasfeest; iets lekkers tijdens de paasviering op school.
•
Sport-/Koningsdag; alle groepen doen mee aan het koningsontbijt en hebben iets te eten en
drinken tijdens de koningsspelen.
•
Schoolreis; de schoolreis voor de leerlingen uit groep 1 t/m 8.
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•

Schoolkamp en musical voor groep 8; vanaf groep 1 wordt er jaarlijks een bedrag
gereserveerd voor het kamp, de musical en de afscheidsavond voor groep 8.

We begrijpen dat het een onzekere tijd is, waarin sommige activiteiten geen doorgang kunnen
vinden op het geplande moment. De ouderraad probeert in goed overleg met het team en de MR
steeds zo verstandig mogelijke keuzes te maken.

Schoolreis
Helaas hebben we de schoolreizen moeten annuleren. We hebben de reserveringen bij drie hele
leuke parken kunnen annuleren en we hebben tegoedbonnen mogen ontvangen voor de kosten van
de busreis. Dit betekent dat er nog geen annuleringskosten gemaakt zijn.
De schoolreis zal naar alle waarschijnlijkheid verplaatst worden naar (1e helft) volgend schooljaar.
We zullen hierin afhankelijk zijn van wanneer en hoe we na deze quarantainetijd weer naar school
kunnen.
Op dit moment wordt er nagedacht over een passende vervanging voor de gemiste schoolreis van
dit jaar. Ook hiervoor geldt dat we afhankelijk zijn van hoe en wanneer de scholen weer open gaan.
Het team van De Toren kan in elk geval niet wachten om jullie allemaal weer in goede gezondheid
te mogen verwelkomen op school.
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