
 
 
 
 

Oud-Beijerland, 9 november 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Ieder jaar wordt er door de ouderraad een vrijwillige bijdrage gevraagd voor iedere leerling van               
onze school. Met deze brief willen wij u dan ook vragen om deze bijdrage voor het schooljaar                 
2020/2021 over te maken. 
 
Deze bijdrage wordt gebruikt om uw kind van leuke extra’s te voorzien. We maken er onder meer                 
de volgende feesten en activiteiten voor uw kind mee mogelijk: 
 

● Sinterklaasviering  
● Kerstviering 
● Paasviering 
● Zomerfeest 
● Project 
● Sportevenementen (voetbal, korfbal, koningsspelen) 
● Kinderboekenweek 
● Aanschaf van extra en vernieuwend crea- en lesmateriaal 
● Afscheid groep 8 
● Culturele activiteiten 
● Bibliotheekabonnement 

 
De Ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 30,00 per kind. In verband met COVID-19 hebben               
in het afgelopen schooljaar meerdere activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat er nog              
een saldo over is van de ouderbijdrage van vorig jaar. In overleg met de Medezeggenschapsraad is                
besloten om voor dit jaar éénmalig een korting van € 5,00 te geven op de ouderbijdrage. Dit houdt                  
in dat wij u dit jaar verzoeken om een bijdrage van € 25,00 per kind. 
Uiteraard is het ook mogelijk om de € 5,00 korting te schenken aan de school. Dit doet u door het                    
volledige bedrag van € 30,00 over te maken voor de ouderbijdrage. Het geschonken bedrag, € 5,00,                
zal ten goede komen aan de schoolbibliotheek.  
 
Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, vragen we een aangepast bedrag: 
● na 1 november: € 20,-- 
● na 1 februari: € 15,-- 
● na 1 mei: geen bijdrage 

 
Zonder uw bijdrage zijn deze leuke extra's voor uw kind niet haalbaar. Daarom vragen wij u                
vriendelijk het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op onderstaande rekening. 
 
Rabobank IBAN/rekeningnr: NL62 RABO 0112.0758.43 
ten name van St. Ouderbijdragen De Waard, o.v.v. naam kind en groep 
 
Met vriendelijke groet, 
Penningmeester Ouderraad 

  CBS Keuchenius 
Weegpad 4-6, 3262 CL  Oud-Beijerland – T 0186-618246 – E Keuchenius@csgdewaard.nl – 
keuchenius.csgdewaard.nl  


