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Geachte ouders / verzorgers, 
 
Activiteiten van de oudervereniging 
Bijna alle scholen in het basisonderwijs organiseren voor hun leerlingen naast het “reguliere” onderwijsprogramma extra 
activiteiten, zo ook “De Raamdonk”.  Deze activiteiten worden, in overleg en onder de verantwoordelijkheid van de basisschool, 
vaak door de oudervereniging georganiseerd. Het voornaamste doel daarbij is een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het 
leerplezier van uw en onze kind(eren) op school en om de onderlinge contacten tussen u en de school te versterken.  
Zo wordt er een tal van activiteiten georganiseerd.  Denk bijvoorbeeld aan de festiviteiten als: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, 
Pasen, Koningsspelen, Schoolreis, kamp, etc. Tevens kunt u uw ideeën inbrengen tijdens de voor iedereen toegankelijke 
vergaderingen van de ouderraad. 
 
Om deze extra activiteiten te kunnen bekostigen, wordt u als ouders of verzorgers jaarlijks gevraagd een vrijwillige 
ouderbijdrage te betalen.  Zodra u heeft betaald, bent u lid van de oudervereniging  en kunnen uw kind(eren) meedoen met de 
georganiseerde extra activiteiten.  
 
Lidmaatschap oudervereniging 
Om als oudervereniging goed te kunnen functioneren is het wenselijk dat we vooraf weten wie er lid is van de vereniging, voor 
wie we er moeten staan en voor wie wij de activiteiten organiseren .  We willen dit doen door u te vragen u als lid aan te melden 
voor de jaren dat uw kind(eren) op school zijn/is.  Eenmaal lid, dan is de ouderbijdrage echter niet meer vrijwillig. U kunt dit 
vergelijken met het lidmaatschap van uw kind(eren) bij bijvoorbeeld een sportvereniging.  
  
Automatische incasso 
Omdat het ieder jaar een heel gedoe is om de ouderbijdrage tijdig te ontvangen, willen wij u vragen de ouderraad te machtigen 
om jaarlijks de ouderbijdrage via een automatische incasso te innen. De ouderbijdrage wordt dan automatisch van uw rekening 
afgeschreven totdat uw kind(eren) de school verla(a)t(en).  Dit scheelt u en ons een hoop administratief werk. En deze tijd 
kunnen we goed gebruiken voor de activiteiten! De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks gezamenlijk, tijdens de 
jaarvergadering, vastgesteld. Op moment van schrijven is dit € 30,- per kind. 
 Voor kinderen die na 1 januari lid zijn geworden, wordt de ouderbijdrage eenmalig gehalveerd.   
 
Wij willen u verzoeken om de toegevoegde bijlage per kind in te vullen en op school in te leveren, of inscannen en naar 
onderstaand email adres verzenden is ook mogelijk. 
 
Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, neem dan contact op met (een van leden van) de ouderraad of via email. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking 
 
Met vriendelijke groet, 
De ouderraad. 
 
ouderraad.deraamdonk@optimusonderwijs.nl. 
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