Amsterdam, 24 september 2021
Betreft: Ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022
Op onze school worden er gedurende het jaar meerdere activiteiten georganiseerd, zowel
binnen als buiten de school.
Om alle geplande en ongeplande, spontane activiteiten te blijven organiseren vragen we aan
elke ouder/ verzorger een financiële bijdrage: de jaarlijkse ouderbijdrage.
Ouderbijdrage inclusief schoolreis
De ouderbijdrage, per individuele leerling, inclusief schoolreis voor het schooljaar 2021-2022
is vastgesteld op:
Voor de groepen 1 t/m 7 op € 50,00.
Voor de groepen 8 komt de bijdrage i.v.m. het schoolkamp uit op € 115,00.
Schoolreisje ( € 25,00)
De helft van de bijdrage is standaard gereserveerd voor het schoolreisje van uw kind.
De kosten voor de entree, het vervoer en een versnapering tijdens het dagje uit vallen
hieronder.
De vrijwillige ouderbijdrage (€25,00)
De andere helft wordt gebruikt om activiteiten te organiseren en dingen te kopen waarvoor
de school geen vergoeding van de rijksoverheid ontvangt.
Uw vrijwillige ouderbijdrage is erg belangrijk omdat deze wordt gebruikt voor feesten en
vieringen zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, sportdag/koningsspelen, kinderboeken
week, biebboeken en projecten.
Hoewel de bijdrage in principe vrijwillig is, is het essentieel om alle extra’s te kunnen
bekostigen. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten simpelweg niet plaatsvinden.

Schoolkamp groep 8
Leerlingen van groep 8 gaan jaarlijks op schoolkamp (i.p.v. schoolreisje), hiervoor betalen zij
€90. Met een stadspas betalen zij naast het scannen van de pas nog een extra bedrag van
€ 60,00.
Betalingsregeling
Mocht u problemen hebben om het bedrag in een keer te voldoen, neemt u dan even
contact op met de administratie. Zij kunnen dan voor u eventueel een betalingsregeling
treffen.
Ouderbijdrage en Stadspas.
We willen u vragen de ouderbijdrage voor dit schooljaar zo spoedig mogelijk over te maken.
De kosten voor de ouderbijdrage en schoolreis zijn:
€ 50,- voor één kind
€ 115,- voor één kind uit groep 8
€ 90,- voor twee kinderen
€ 135,- voor drie kinderen of meer
Is uw kind in het bezit van een stadspas, dan kunt u voor de ouderbijdrage en schoolreis
uw pas laten scannen bij Marcella Markelo van het buurtteam Amsterdam Zuidoost.
Iedere woensdagochtend staat zij op het schoolplein van 8.15 -9.30 uur.
Zo niet, kunt u het bedrag overmaken op:

IBAN NL27 INGB 0004061506
ten name van stichting ouderraad de Brink te Amsterdam
onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren).
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