ouderbijdrage
Inmiddels zijn we al enkele maanden
onderweg in het nieuwe schooljaar. Er
staan dit jaar weer tal van leuke en
leerzame activiteiten voor uw kinderen
op de planning. Net als voorgaande jaren
worden deze door de ouderraad, in
samenwerking met het lerarenteam en
met hulp van u, ouders/verzorgers,
georganiseerd.
Deze activiteiten zoals: sportdag,
Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen,
schoolfeest, schoolreis, enz. …, vallen
niet onder het reguliere lesprogramma.
De school ontvangt hier dan ook geen
gelden voor van het Rijk. Om uw
kinderen deze activiteiten te kunnen
blijven aanbieden, is uw financiële
bijdrage ook dit schooljaar weer hard
nodig.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt
bepaald door de school. Het bedrag
wordt vastgesteld als de MR hier
instemming aan heeft verleend. Het
bedrag is voor dit schooljaar vastgesteld
op €25 per leerling.
Graag nodigen wij u uit om deze bijdrage
naar eigen vermogen te verhogen, zodat
de ouderraad, naast de bestaande
activiteiten, de nog niet ingevulde
wensen en ideeën ten behoeve van de
leerlingen en school kan realiseren.
Wij verzoeken u de ouderbijdrage aan
ons over te maken op rekeningnummer:
NL53 RABO 0122 9580 47 t.n.v.
OUDERVERENIGING KLIM-OP
Graag onder vermelding van de
“ouderbijdrage” + naam en klas van uw
kind(eren)
In het verleden werd de ouderbijdrage
op de bankrekening van bs Klim-Op
gestort. Dit is sinds dit jaar veranderd. De
betalingen die op de rekening van school
zijn ontvangen, worden overgeboekt.
Maar wij vragen u met klem om in de
toekomst deze bijdrage naar
bovengenoemd rekeningnummer over te
schrijven.

Vertrouwend u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben, zien wij uw
bijdrage graag tegemoet.

Via deze weg willen wij u op de hoogte
brengen van de resultaten van de afgelopen
acties. De Rabo Club Support en de
Bag2School actie hebben beiden gezorgd voor
een mooie opbrengst om de activiteiten op
school te kunnen bekostigen.
Het resultaat van de Rabo Club Support is
€169.49
Het resultaat van de Bag2School actie is
€356.70
Vooral de opbrengst van de Bag2School actie
is ver boven verwachting. Ruim 300 kilo meer
dan vorig jaar!
Wij willen iedereen die ons heeft meegeholpen
in welke vorm dan ook, hartelijk danken voor
de inzet!

Hulpouders gezocht voor verkeersregelaars
tijdens de herdertjestocht
Op 19 december organiseert bs Klim-Op een
herdertjestocht. Deze tocht zal via een korte
route van school naar de kerk lopen en weer
terug naar school. Hierbij zullen de leerlingen
de Raadhuisstraat oversteken en moeten wij
gebruik maken van gecertificeerde
verkeersregelaars. Wij roepen daarbij uw hulp
op. Wij hopen op een 4-tal
(groot)ouders/verzorgers die zich willen
inzetten als verkeersregelaar deze dag. ’s
Morgens van 9 tot 12u en ’s middags van 13u
tot 15u.

Graag ontvangen wij uw reactie op het
volgende e-mail adres:
ouderraadbsklimop@gmail.com. Uiteraard
laten wij u niet zomaar in de kou staan deze
ochtend/middag! Wij zorgen dat u tijdens de
activiteit voorzien wordt van koffie/thee en een
versnapering.

