
 

Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022. 
 

De OR gaat dit schooljaar weer de kosten voor de ouderbijdrage, schoolreizen en het kamp 
incasseren.  

Het gaat om de volgende bedragen: 
- € 49,00 voor groep 1-2 
- € 61,00 voor groep 3-6 
- € 93,00 voor groep 7-8 

Wat wordt er zoal met uw ouderbijdrage gedaan? De ouderraad organiseert diverse activiteiten 
voor de kinderen, waar het schoolbudget niet in voorziet, zoals: schaatsen, sinterklaasfeest, kerstviering, 
paasfeest, enz. 

Voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen bedraagt de minimale vrijwillige bijdrage voor deze 
activiteiten € 2,00 per maand + kosten schoolreis van de betreffende groep. 

Om alle dingen die kleur en fleur aan het schooljaar van uw kind geven te kunnen organiseren hebben wij uw 
bijdrage nodig. Een hogere bijdrage is altijd welkom. 

Indien u voor (één of meer van) uw kinderen nog geen machtiging voor een automatische incasso hebt afgegeven 
zouden wij u willen vragen dit alsnog te doen. Druk daarvoor onderstaand formulier af, vul het in en stuur een 
foto naar jelmer_mark@hotmail.com.  
 
U kunt de bijdragen voldoen door middel van automatische incasso. Indien u voor uw kind(eren) reeds een 
machtiging heeft afgegeven, hoeft u dat niet opnieuw te doen. De machtiging is nl. de hele schoolperiode geldig.  
 
Machtiging 
Ik kies voor (s.v.p. aankruisen): 
 O afschrijving ineens   incasso rond 1 januari    
 O afschrijving in 3 termijnen   incasso rond 1 januari / 1maart/1 mei 
   
Tevens geef ik toestemming deze machtiging door te laten lopen tot en met het moment van uitschrijving uit het 
leerlingenbestand van OBS de Springplank te Marum. 
 
Wij verzoeken u om voor elk kind een aparte machtiging in te vullen! 
 
Datum   Naam kind    Huidige groep kind 

…………  ………………………………. …………………. 
 
Het bedrag kan worden geïncasseerd van bankrekeningnr. ……………………………………….. 

ten name van ………………………………………………………. 

adres……………………………….woonplaats ………………………………………………………. 

Email adres:……………………………………………. 
 
 
Handtekening: …………………………………………… Datum……………………………………. 
 
Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, heeft u 56 kalenderdagen de tijd om uw bank opdracht te geven 
het bedrag terug te boeken. 
 
U kunt de kosten voor de ouderbijdrage en schoolreis ook overmaken op ons bankrekeningnnummer: 
NL41RBRB0697508447 onder vermelding van: Na(a)m(en) van uw kind(eren) en de groep. 
 
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,  

Ouderraad OBS de Springplank 


