
Ouderbijdrage 2020-2021  

  

Activiteitenkalender & ouderbijdrage schooljaar 2020-2021  

Elk jaar worden er op de Anne Frank diverse activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Naast de lesstof wordt 

er gezorgd voor leuke, leerzame of actieve verzetjes, voor alle leerlingen. Denk hierbij aan het schoolreisje, 

sinterklaas- en kerstviering en de sporttoernooien.   

  

Dankzij uw ouderbijdrage komen deze activiteiten tot stand  

De ouderraad organiseert in samenwerking met het schoolteam deze festiviteiten. Met de hulp van vele 

enthousiaste ouders, maar ook dankzij de vrijwillige ouderbijdrage die ouders aan de ouderraad overmaken, lukt 

het elk jaar deze mooie dagen te organiseren.   

Onderaan deze brief vindt u een overzicht van de activiteiten die dit jaar gepland zijn en wat er zoal bekostigd 

wordt uit de ouderbijdrage.  

  

We willen u vragen de ouderbijdrage van €50,- per kind voor 15 november 2020 over te maken naar:  

  

NL50 INGB 0007372963 t.n.v. Oudervereniging Anne Frankschool o.v.v. de naam en klas van uw kind.   

  

Alvast bedankt voor uw bijdrage. Dankzij uw bijdrage kunnen wij er weer een mooi jaar van maken voor uw 

kind(eren)!  

  

Wat voor leuks staat uw kind(eren) dit jaar te wachten?  

Hier leest u een overzicht van de verschillende geplande activiteiten voor uw kind(eren) die betaald worden uit de 

ouderbijdrage:  

● klassenexcursies  

● sinterklaasviering   

● kerstviering   

● carnaval  

● pasen  

● schoolreis   

● koningsspelen   

● Anne Frankdag  

● afscheid groep 8  

● meerdere sporttoernooien  

  

Wat wordt er zoal bekostigd met de ouderbijdrage?  

● entree excursies  

● schoolreisje (bus, entree, versnapering)  

● gezonde snacks en/of drankjes tijdens activiteiten  

● borrel voor ouders tijdens kerstviering  

● hapjes en borrel ouders afscheid groep 8  

● spellen voor de activiteiten (bijv. carnaval)  

● kleding en medailles voor sporttoernooien  

● alle benodigdheden rondom de sinterklaasviering (o.a. cadeautjes)  

  

Liever niet in één keer betalen? Dit is uiteraard bespreekbaar  

Indien u het bedrag niet in één keer kunt of wilt betalen, willen wij u vragen een mail te sturen naar de OR, 

orannefrank@tabijn.nl, met het verzoek om de ouderbijdrage in gedeeltes te betalen. Ook is er voor ouders die 

het financieel niet kunnen dragen een mogelijkheid om het vergoed te krijgen via de bijzondere bijstand. Meer 

informatie over deze regeling kunt u opvragen bij de gemeente waar u woont, de OR of Jan van Rheenen 

(directeur van de Anne Frankschool).  

  

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet.   

  

Met vriendelijke groet,  

Ouderraad Anne Frankschool   


