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Beste ouders, verzorgers, 
 

Het schooljaar is al een aantal weken in volle gang en naast het leren willen wij de kinderen ook graag deelgenoot 
maken van leuke, gezellige en onmisbare activiteiten. De hiervoor ingestelde activiteitencommissie is daarom ook dit 
jaar weer bezig om de verschillende activiteiten te organiseren.   
De voorbereidingen voor het sinterklaasfeest en de kerstviering staan alweer in de steigers.  
 

U begrijpt dat school hiervoor extra gelden nodig heeft waarvoor de vrijwillige ouderbijdrage een onmisbare schakel 
vormt in het realiseren van de activiteiten.  
De activiteitencommissie vraagt u ook dit jaar om waar mogelijk deze vrijwillige ouderbijdrage aan ons over te 
maken. 
 

Om nog even op te sommen waar we het geld voor gebruiken, hebben we het zo volledig mogelijk op een rijtje 
gezet:  

 Sinterklaasfeest 
-versiering  
-cadeautjes  voor groep 1 t/m 4 
-entree ASK-feest in Orpheus voor groep 5 t/m 8 
-diverse traktaties 

 Kerstfeest 
-aanschaf kerstboom en versiering 
-kerstavond op school 

 Paasfeest 

 Koningsspelen 

 Afscheidscadeau leerlingen van groep 8 

 Klassenpotjes 

 Raamschildering 

 Leesbevordering (jaarlijkse aanschaf boeken schoolbibliotheek) 
 
De ouderbijdrage is als volgt vastgesteld: 
 

o 1 kind op school  € 30,00 
o 2 kinderen op school  € 50,00 
o 3 kinderen of meer op school € 60,00 

 

Om uw kind te laten genieten van bovengenoemde gezelligheid verzoeken wij u vriendelijk de ouderbijdrage over te 
maken op: 
 

Bankrekening NL59 ABNA 0480055602  
t.n.v. Schoolfonds De Horst 
Als omschrijving graag naam en groep van uw kind/kinderen vermelden. 
 

Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage contant te betalen bij de leerkracht van uw kind. 
 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht of Janine den Otter, penningmeester 
van de activiteitencommissie (moeder van Teun en Koen). 
Mobiel: 06-41195995 of janineruinemans@hotmail.com 
 

Met vriendelijke groeten en bij voorbaat dank, 
 

De activiteitencommissie van Openbare Daltonschool De Horst 
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