
Venray, december 2021

Beste ouders/verzorgers

Met deze brief willen we uw aandacht vragen voor een belangrijk onderdeel binnen onze
school, namelijk de ouderbijdrage voor uw kind. Door deze bijdrage is er een gezamenlijk
budget, waarmee we samen het onderwijs en het schooljaar voor alle kinderen zo
aantrekkelijk mogelijk kunnen maken.

De ouderbijdrage wordt gebruikt om verschillende activiteiten te organiseren, bovenop het
vaste lesprogramma. Denk hierbij aan brede schoolactiviteiten zoals het Sinterklaasfeest,
Kerst, schoolreis. Tevens worden activiteiten op klassenniveau zoals een herfstwandeling,
groep 7 dag, kamp of een bezoek aan het Sinterklaaskasteel hiervan betaald. Maar ook
wanneer uw kind mag trakteren in de klas, wordt dit bekostigd vanuit de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/2022 bedraagt €35 per kind. Op de achterkant
van deze brief treft u een uitgebreid overzicht van de verdeling van dit bedrag. Dit om u
inzicht te geven in waar het geld van uw kind voor gebruikt wordt.

Kinderen die instromen na de carnavalsvakantie betalen €18,50, welke volledig gebruikt
wordt voor het schoolreisje.

Wilt u zo vriendelijk zijn de ouderbijdrage uiterlijk 15 januari 2022 over te maken op
bankrekeningnummer NL 79 RABO 0122 1205 66 t.n.v. OV bs Coninxhof onder vermelding
van de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage of de betaling hiervan, dan kunt u een e-mail
sturen naar oudervereniging@coninxhof.nl.

Met vriendelijk groet,

Bianca Achten
Penningmeester OV

mailto:oudervereniging@coninxhof.nl


Verdeling ouderbijdrage:

Per kind:
- Sinterklaas: €3,10
- Kerst: €0,90
- Carnaval: €1,00
- Sportdag/meesters en juffendag: €0,50
- Schoolreisje: €18,50
- Traktaties: €1,50
- Specifieke groepsuitgaven: €7,50
- Diversen: €1,00
- Spaarpot extra uitgaves: €1,00

Voorbeeld extra activiteiten groep 2:
- Sinterklaas: 3 traktaties en feestochtend met Sinterklaas
- Kerst: roulerende activiteiten (kerstontbijt, kerstmarkt en optreden kerk) met iets

extra’s.
- Carnaval: carnavalsbal met chips en ranja. Versiering van school en de wagen.
- Sportdag/meesters en juffendag: appels, ranja, lekkers.
- Schoolreisje: Busvervoer naar locatie, entreegeld, ijsje en eventueel iets lekkers.
- Traktaties: snoep om uit te delen bij een verjaardag.
- Specifieke groepsuitgaven voorbeelden: herfstwandeling, Sinterklaasmuseum,

Vlakwaterspeeltuin met ijsje of appel, pepernoten bakken, pannenkoeken bakken.
- Diversen: verschilt per jaar, o.a. bankkosten.
- Spaarpot extra uitgaves: verschilt per jaar o.a. Kerstversiering, Paasversiering,

nieuwe schoolshirts, medailles carnaval, nieuwe mantels carnaval.

Voorbeeld extra activiteiten groep 7:
- Sinterklaas: 3 traktaties en €1,50 surprise.
- Kerst: roulerende activiteiten (kerstontbijt, kerstmarkt en optreden kerk) met iets

extra’s.
- Carnaval: carnavalsbal met chips en ranja. Versiering van school en de wagen.
- Sportdag/meesters en juffendag: appels, ranja, lekkers.
- Schoolreisje: Busvervoer naar locatie, entreegeld, ijsje en eventueel iets lekkers.
- Traktaties: snoep om uit te delen bij een verjaardag.
- Specifieke groepsuitgaven voorbeelden: Vlakwaterspeeltuin met ijsje of appel, groep

7 dag met eten op school, verschillende activiteiten, overnachting op school en
ontbijt.

- Diversen: verschilt per jaar, o.a. bankkosten.
- Spaarpot extra uitgaves: verschilt per jaar o.a. Kerstversiering, Paasversiering,

nieuwe schoolshirts, medailles carnaval, nieuwe mantels carnaval.
- Naast deze extra activiteiten, wordt de €7,50 van de specifieke groepsuitgaven ook

gebruikt voor activiteiten die passen binnen de thema’s van DaVinci.
Alle overgebleven gelden gaan met de kinderen mee naar het volgende schooljaar.




