
Betreft: Uitleg ouderbijdrage 2022/2023  

 

Beste ouders en verzorgers, 

De oudervereniging (OV) organiseert en/of faciliteert gedurende het gehele jaar, in 
samenwerking met de leerkrachten, allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Hierbij valt te 
denken aan activiteiten rond Sinterklaas, Kerst, carnaval, schoolreisje en kamp voor groep 8. 
De OV wordt bestuurd door een aantal ouders (vrijwilligers), met kinderen uit verschillende 
groepen. 

Vanaf het moment dat uw kind naar school gaat neemt uw kind automatisch deel aan alle 
georganiseerde activiteiten. Hoewel een financiële bijdrage niet verplicht is, vragen wij u wel 
een bijdrage te leveren. Zonder deze bijdrage kunnen wij steeds minder organiseren.  
 
Wij zijn ons bewust dat momenteel het voor iedereen financieel een uitdaging kan zijn. 
Daarom hebben wij besloten om de ouderbijdrage voor het komende jaar niet te verhogen. 
 
De bijdrage voor het komend schooljaar is vastgesteld op: 
Per kind in groep 1 t/m 7 € 55,00* (dit is inclusief het schoolreisje) 
Per kind in groep 8 € 150,00** (dit is inclusief kamp) 
*Instromers vanaf 01-01-2023 betalen € 45,00 
**Instromers vanaf 01-01-2023 betalen € 140,00 
  
U ontvangt in deze week per e-mail een betaalverzoek via WIS Collect. Hierbij heeft u de 
mogelijkheid ook om in een aantal termijnen te betalen. 

 

Wilt u het bedrag liever zelf overmaken dan kan dit op ING bankrekening:  
NL05 INGB 0676 5607 68 t.n.v. Oudervereniging Antoniusschool Ridderspoorstraat,  
o.v.v. Schooljaar 2022/202 naam kind en groep. 

 

Er is een mogelijkheid om via de Gemeente Haarlemmermeer een tegemoetkoming in o.a. 
de ouderbijdrage te ontvangen. Kijk of u hiervoor in aanmerking komt op: 
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/tegemoetkoming-schoolkosten 

 

Indien u de bijdrage niet (ineens) kunt voldoen, is het altijd mogelijk een betalingsregeling te 
treffen. Hiervoor en ook voor andere vragen over de ouderbijdrage kunt u mailen naar: 
ov.antoniusr@jl.nu  
 

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage. Hartelijk dank namens ons, de leerkrachten en 
het allerbelangrijkste onze kinderen! 

 

Namens de oudervereniging, 

Jessica van Barneveld (Penningmeester) 
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