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Beste ouders, 
 

Zoals ieder jaar vragen wij ook dit jaar weer een ouderbijdrage van €50,00. Van dit bedrag 

gebruiken we €30,00 voor het jaarlijkse schoolreisje en de vrijwillige €20,00 voor andere 

activiteiten. 

 
Waarom is een ouderbijdrage nodig en wat doen we ermee? 
Diverse activiteiten die wij mede hiervan bekostigen  zijn: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, eiertikken, 
bezoeken aan Artis en Eye, schooldisco, eindfeest voor groep 8, de kinderboekenweek, sportdagen, 
etc. 
 
Er is de laatste jaren heel veel bezuinigd door de regering op het budget dat de scholen ieder jaar 
krijgen. Wanneer wij de ouderbijdrage niet van u krijgen, komt het organiseren van leuke activiteiten 
in gevaar. 
 
Groep 8 
Al jaren gaan wij drie dagen op kamp. Echter het vervoer kost per kind al meer dan de €50,00 
ouderbijdrage. We hebben dan ook in nauw overleg met de MR vorig jaar besloten de ouderbijdrage 
voor de kinderen van groep 8 te verhogen naar €100,00. We begrijpen dat dit veel geld is. Helaas 
hebben we geen andere keus. 
 
Hoe kan ik de ouderbijdrage betalen? 
U kunt de ouderbijdrage op twee manieren betalen: 

● overmaken(deze manier heeft onze voorkeur) naar rekeningnummer:  
NL 85 TRIO 0788 8537 24  t.n.v. Innoord (onder vermelding van: naam leerling en groep); 

● het geld in een envelop doen en afgeven aan Marijke Ferwerda van de administratie. U 
ontvangt dan een kwitantie. 

 
Heeft u een stadspas, komt u dan op maandagochtend langs bij Annet van der Voort. Zij scant dan 
uw stadspas. Als u kinderen heeft in groep 1 t/m 7 betaalt de gemeente in dat geval de gehele 
ouderbijdrage voor u. Heeft u een kind in groep 8, dan betaalt u €50,00 bij. 
 
Er kunnen redenen zijn dat u de ouderbijdrage niet, of niet in 1 keer, kunt betalen. Neemt u in dat 
geval contact op met Marijke Ferwerda. We kunnen altijd een regeling met u treffen. Doet u dit wel 
vóór 1 december.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mirjam Bremer 
Directeur IJdoornschool 


