De Vrijwillige Ouderbijdrage 2018 – 2019 Obs de Toekan
De OV bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van onze school. Wij mogen in goed
overleg met het team en de directie mee helpen met de organisatie en uitvoering van diverse
activiteiten gedurende het gehele schooljaar.
De school ontvangt vanuit de overheid gelden voor het onderhoud van het gebouw, de leermiddelen
en het personeel. De vele activiteiten die op school gehouden worden zijn gratis met uitzondering
van het schoolreisje. School ontvangt dus geen subsidie voor deze activiteiten. Om de kosten hiervan
wel te kunnen dragen vragen wij hier een bijdrage van alle ouders voor.
De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. De
school en de oudervereniging zijn mede – afhankelijk van de ouderbijdrage voor het organiseren van
de vele activiteiten naast het gewone lesprogramma. Zonder uw financiële bijdrage en uw hulp en
fysieke aanwezigheid bij al deze leuke activiteiten kunnen ze geen doorgang vinden.
Te denken valt dan aan bijvoorbeeld:
* Het Kerstfeest;
* Sinterklaasfeest;
* Koningsspelen;
* Activiteiten rondom de Kinderboekenweek;
* De Paasviering;
* Festiviteiten op de laatste schooldag;
* De Fancy Fair;
* Projectweken;
* Sportdagen;
* Afscheidsavond van groep 8 enz.
De OV verzorgt de inning van de ouderbijdrage en beheert de uitgaven. De OV vergadert eens in de
zes weken, in aanwezigheid van een teamlid van onze school. Op de website www.obsdetoekan.nl
onder het kopje Informatie -OV kunt u zien welke ouders de OV vormen. Hebt u suggesties, tips of
vragen? Laat het ons weten! U kunt ons bereiken via de e-mail: ov@obsdetoekan.nl maar u kunt ons
natuurlijk ook persoonlijk aanspreken.
Jaarlijks wordt door de oudercommissie een financieel verslag gemaakt. Hiermee wordt u als ouders
geïnformeerd over de binnengekomen ouderbijdrages en de uitgaven die daarvan zijn gedaan. U
leest over de presentatie hiervan meer in de nieuwsflits van oktober 2017. De hoogte van de
ouderbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur van de oudervereniging vastgesteld en is dit jaar 15
euro per kind.
Wij verzoeken u de ouderbijdrage a € 15 per kind over te maken op ons rekeningnummer:
NL91 RABO 0349 9192 24
Onder vermelding van ouderbijdrage en de voor- en achternaam van uw kind.
Met elkaar zorgen we voor een leerzaam, leuk en gezellig schooljaar!
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging OBS de Toekan.

