
Westervoort, 11 november 2015 
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Hierbij doen we het verzoek de ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 te voldoen.  
 
De ouderraad van Sportbasisschool Het Startblok organiseert elk jaar een aantal activiteiten voor de 
kinderen op school zoals het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt en afscheid van groep 8. Omdat 
deze activiteiten geld kosten, vragen we u om een ouderbijdrage. De ouderbijdrage komt dus volledig 
ten goede aan uw kind(eren) 
 
Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen dat u op school heeft. 
In onderstaand overzicht kunt u zien welk bedrag voor u van toepassing is. 
 
Voor 1 kind € 16,00 
Voor 2 kinderen € 27,00 
Voor 3 kinderen € 36,00 
Voor 4 kinderen € 43,00 
Voor ieder volgend kind € 7,00  
 
U kunt dit bedrag overmaken op: 
Rekeningnummer: NL 44 SNSB 0810 9460 41 
Ten name van: Ouderraad Het Startblok  
 
Wilt u bij de overschrijving de gegevens van uw kind vermelden: voornaam, achternaam en de groep. 
Indien u meerdere kinderen op school heeft, hoeft u alleen de gegevens van het oudste kind te 
vermelden.  
 
Wij verzoeken u om de bijdrage uiterlijk 30 november over te maken 
 
Indien gewenst kunt u ervoor kiezen om het bedrag te betalen in maximaal 3 termijnen, waarbij we u 
verzoeken de termijnbedragen op uiterlijk 30 november, 31 december en 31 januari over te maken. 
Vermeld in dat geval ook het termijnnummer. 
 
Als uw financiële situatie het niet toestaat om de ouderbijdrage zelf te betalen kunt u een beroep doen 
op Stichting Leergeld. Neem in dat geval contact op met de directie van de school. 
 
Let op: deze ouderbijdrage voor de activiteiten van de ouderraad staat los van de bijdrage voor het 
schoolreisje of het kamp van groep 8. Hiervoor wordt u door de school zelf om een bijdrage gevraagd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jacques de Louwere 
 
Penningmeester Ouderraad Het Startblok 


