Oudercommissie en Ouderbijdrage
Op de Hobbit spelen naast de kinderen ook de ouders een belangrijke rol. Onze school
functioneert het beste met een goede samenwerking tussen school, kinderen en alle
ouders. De oudercommissie wil eraan bijdragen de kinderen op de hobbit een leuke en
aantrekkelijke basisschooltijd te geven. Dit doen we door in samenwerking met ouders
en teamleden van de school ondersteuning te bieden bij verschillende activiteiten en
feesten
Financieel wordt de oudercommissie ondersteund door een penningmeester. Deze
penningmeester is tevens ouder op de Hobbit.
De oudercommissie organiseert samen met het team ook een aantal activiteiten waar
vanuit de school niet voldoende geld voor is. U kunt hierbij denken aan het
sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval en de sportdag. Daarnaast zijn enkele leden van
de oudercommissie actief met het organiseren van culturele activiteiten zoals
museumbezoeken, excursies naar een ontdekhoek, de markt, de kinderboerderij etc.
Eenmaal in de twee jaar organiseren we voor alle groepen een schoolreisje. Daarnaast
zorgen wij er voor dat de schoolfotograaf uw kind(eren) elk jaar weer prachtig op de
gevoelige plaat vastlegt.
Voor extra activiteiten ontvangt de school geen of te weinig subsidie, daarom vraagt
de oudercommissie aan alle ouders een vrijwillige bijdrage. De hoogte bedraagt € 35, per kind per schooljaar (inclusief schoolreisje). Hiermee wordt tevens extra creatief
materiaal in de klas gefinancierd en de kooklessen van diverse groepen. Deze bijdrage
wordt per jaar in 2 termijnen van 17,50 euro geïncasseerd (begin oktober en april).
Wanneer uw kind na 1 januari instroomt, bedraagt de bijdrage voor het resterende
schooljaar 17,50 euro.
Daarnaast probeert de oudercommissie om aan extra inkomsten te komen door 2 tot 4
keer per jaar een kledinginzamelingsactie te houden.
Wanneer u moeite heeft met het te betalen bedrag van de ouderbijdrage om wat
voor reden dan ook, dan kunt u een beroep doen op stichting Leergeld Den Bosch. Op
de website www.leergelddenbosch.nl kunt u duidelijk zien hoe en of u hiervoor een
aanmerking kunt komen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Stichting
Leergeld via telefoonnummer (073) 614 94 72. Bereikbaar op maandag t/m donderdag
van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u zich richten tot de penningmeester
Lizzy Roeffen - Leenderts. Email: penningmeesterbsdehobbit@gmail.nl
Voor de automatische incasso hebben we uw IBAN nummer en handtekening voor
toestemming nodig. Wij willen u vragen dit hieronder in te vullen.
Vriendelijk bedankt, namens de oudercommissie!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam rekeninghouder:
Naam Kind(eren) en groep:
IBAN nummer:
Handtekening:

