
Aan de Ouders van onze leerlingen

Hoofddorp, 14 december 2022

Betreft: Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023

Beste Ouders,

Zoals u wellicht weet, wordt er elk schooljaar een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de

oudervereniging van Klippeholm. De oudervereniging bestaat uit een groep ouders die dit vrijwillig

doet en heeft als belangrijkste taak het mede organiseren van diverse activiteiten op school in nauwe

samenwerking met school. Deze activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage. De activiteiten

zijn onder andere Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval, schoolreis. In de bijlage kunt u hier meer over

lezen.

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022/2023 bedraagt € 50,- per kind. Deze bijdrage

ontvangen we graag voor 31 januari 2023. Heeft u meer te besteden en wilt u extra bijdragen in de

kosten, dan is het vanaf dit jaar mogelijk om meer dan het gevraagde bedrag over te maken.

We zullen de ouderbijdrage innen via Parro. U ontvangt in Parro een link van 'schoolkassa' om de

betaling via ideal te voldoen.

Een directe overboeking is ook mogelijk (rekeningnummer NL 56 INGB 0001903122 t.n.v.

oudervereniging Klippeholm te Hoofddorp. Noteer svp bij de omschrijving de naam en de groep van

uw kind). Extra overmaken kan ook op dit rekeningnummer.

Gespreid betalen (tot 1 juli) is zeker mogelijk. Voor onze administratie is het fijn als u bij de

overboeking vermeldt dat het om een deelbetaling gaat.

Wij wensen u en uw kind(eren) veel plezier met alle activiteiten op Klippeholm! Heeft u nog vragen

aan de oudervereniging dan kunt u altijd bij een van de leden terecht of via ov@klippeholm.nl. Meer

informatie over de oudervereniging en de ouderbijdrage kunt u vinden in de schoolgids of op de

website van school.

Geen enkele leerling wordt uitgesloten van deelname aan de door school of de OV georganiseerde

activiteiten.

Vriendelijke groet namens de oudervereniging,

Remco Langeveld
Penningm�ster oudervereniging
RKBS Klippeholm

Bijlage: de activiteiten
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Bijlage

De activiteiten

De ouderbijdrage is bedoeld om activiteiten mee te organiseren die het schooljaar nóg leuker maken.

Het geld wordt onder andere besteed aan:

● Het Sinterklaasfeest

- het bezoek van Sint en Pieten aan de school op 5 december

- de schoencadeautjes en cadeautjes op 5 december

- lekkers zoals strooigoed en drinken

● De Kerst- en Paasviering

- de aankleding van het diner/ontbijt met bijvoorbeeld servetten en damast

- het drinken bij het diner/ontbijt

- iets lekkers bij de vieringen (kerstkoekje of paasei)

● Versiering van de school bij diverse feestelijkheden

- kerstbomen en kerstversiering

- sinterklaas versiering

- slingers in thema

● Eten/drinken bij sport/themadagen

- bijvoorbeeld een ijsje, koekje of limonade

● Afscheid groepen 8

- drinken voor leerlingen en ouders tijdens en na de musical

- afscheidscadeautje als aandenken aan de tijd op Klippeholm

● Carnaval

- huur spellen/activiteiten

- Eten/drinken voor alle leerlingen

- Prijzen voor de winnaars

● Het schoolreisje

- entree voor de parken

- busvervoer

- een ijsje voor elke leerling

- activiteit themadag onderwijsteam 1-2 (1x per 2 jaar)
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