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Beste Ouders en/of verzorgers, 
 
 
 
De Ouderraad wenst u en uw kind van harte welkom op OBS Beekbergen. Wij hopen dat uw 
kind een leuke tijd zal beleven op OBS Beekbergen. De Ouderraad doet haar best om 
kinderen die leuke schooltijd te bezorgen zodat daar later met warme herinnering op terug 
gekeken kan worden. 
 
In samenwerking met het leerkrachtenteam organiseert de Ouderraad tal van activiteiten op 
school die buiten het lesprogramma vallen. U kunt daarbij denken aan het sinterklaasfeest, 
kerstviering, sportdag enzovoorts. Een uitgebreide opsomming vindt u op de website van 
school en in de schoolgids.  
 
Het organiseren van deze activiteiten voor uw kind(eren) kan enkel en alleen plaatsvinden met 
uw steun. Daarom wordt u van harte uitgenodigd lid te worden van de oudervereniging waarvan 
de Ouderraad het bestuur vormt.  
Door de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, wordt u automatisch lid van de vereniging en 
heeft u daarmee recht op inspraak.. Het lidmaatschap is niet verplicht en eindigt bij het 
verlaten van school of bij opzegging van het lidmaatschap.  
De vrijwillige bijdrage bedraagt momenteel EUR 80,00 per jaar. Dit bedrag is samengesteld 
uit een deel bijdrage voor de Oudervereniging (EUR 27,00) en een deel bijdrage voor het 
bevoegd gezag (EUR 53,00). Bij de laatste moet u denken aan schoolreisjes, Haps-kamp en 
Vlieland-kamp 
 
Een aanmeldingsformulier vindt u op de achterzijde van dit deze brief. Deze kunt u ingevuld 
aan de leerkracht van uw kind geven. 
U doet ons een groot plezier wanneer u uw bijdrage per machtiging wilt betalen. Geeft u daar 
echter niet de voorkeur aan, dan kunt u die natuurlijk ook door middel van overschrijving 
voldoen.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
De ouderraad 
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Ja,	ik	word	lid	van	de	oudervereniging	van	OBS	Beekbergen	
Graag	per	kind	een	formulier	invullen	
Naam	kind	 	

Geboortedatum	 	

Gegevens	ouders	
	 Verzorger	1	

Naam	 	

Adres,	postcode,	
woonplaats	

	

Telefoonnummer(s)	 	

E-mailadres	 	

	 Verzorger	2	

Naam	 	

Adres,	postcode,	
woonplaats	

	

Telefoonnummer(s)	 	

E-mailadres	 	

Ondergetekende:	
	
…………………………………………………………………………………………………….	(naam),		
voldoet	het	vastgestelde	bedrag	van	de	jaarlijkse	Vrijwillige	Ouderbijdrage		
(in	2016-2017	EUR	80,00)	door:	

• Machtiging	van	de	Oudervereniging	OBS	Beekbergen	om	het	bedrag	in	vier	termijnen	af	te	
schrijven	van	rekening	met		
IBANnummer:		
ten	name	van:		
te:	

• Overmaking	op	rekening	van	de	Oudervereniging	(u	krijgt	daarvoor	een	herinnering	van	de	
Ouderraad)	

• Anders,	namelijk:	
	
	
Handtekening:	 	 	 	 	 	 	 datum:	
	


