Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Zuidwester
Betreft:

Haarlem, februari 2021

bijdrage OuderVereniging (OV) en kampgeld

Beste ouder/verzorger,
De OuderVereniging (OV) organiseert en financiert activiteiten voor de leerlingen van De Zuidwester, waarvoor de
school zelf geen of onvoldoende budget heeft. Een paar voorbeelden: muzikale workshops, voorstellingen, boeken,
excursies, sportkleding, de musical van groep 8 en het kamp. Daarnaast zorgt de OV voor de feestelijke aankleding van
de school tijdens de Sinterklaas- en kerstperiode, voor de Sinterklaascadeautjes, de kerstkraam met erwtensoep en
glühwein en voor de catering van en hulp bij veel van deze activiteiten.
Om dit alles te kunnen financieren vragen wij per leerling om een bijdrage. Deze bijdrage bestaat uit twee delen: voor
het kamp en voor de overige activiteiten.
De hoogte van de bijdrage voor het kamp is afhankelijk van de groep waarin de leerling zit. Deze bijdrage is verplicht:
er kan alleen deelgenomen worden indien is betaald. De groepen 3 t/m 7 overnachten op het Naaldenveld; de kleuters
hebben een superleuke dag op het kampterrein, en gaan ’s middags weer naar huis.
De bijdrage voor de overige activiteiten is dit schooljaar vastgesteld op € 35,- per kind, gelijk aan vorig jaar. Deze
bijdrage is vrijwillig, maar wel noodzakelijk om alle activiteiten te kunnen realiseren. Voor kleuters die na 1 januari
instromen geldt een aangepaste ouderbijdrage van € 15,-. De bijdrage voor kleuters die vanaf 1 april instromen is € 0.
In dit overzicht vindt u het totaalbedrag voor uw kind(eren) terug:
ouderbijdrage
kampgeld
groep 1/2:
€ 35,00
€ 7,50
groep 3 t/m 7:
€ 35,00
€ 22,50
groep 8:
€ 35,00
€ 125,00

totaal te betalen
€ 42,50
€ 57,50
€ 160,00

De kampbijdrages die vorige jaar zijn betaald, zullen in mindering gebracht worden op de kampbijdrage voor dit jaar.
Indien vorig jaar reeds kampgeld is betaald geldt dit overzicht:
ouderbijdrage
kampgeld
totaal te betalen
Groep 1:
€ 35,00
€ 7,50
€ 42,50
Groep 2:
€ 35,00
€0
€ 35,00
Groep 3
€ 35,00
€ 15
€ 50,00
groep 4 t/m 7:
€ 35,00
€0
€ 35,00
groep 8:
€ 35,00
€ 102,50
€ 137,50
De inning van het kampgeld en de ouderbijdrage verloopt via ClubCollect. Zij helpen bij het innen en het administratief
verwerken van de bijdrages. U ontvangt binnenkort per mail een betaalverzoek.
Met vriendelijke groet,
namens de OV,
Martijn Pover,
Penningmeester
ov@zuidwester.com

