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Beste ouders, 

 

 

OR nieuws: Incasso vrijwillige ouderbijdrage 

De 2e termijn (€17.50 per kind) van de vrijwillige ouderbijdrage is op 31 mei 2021 geïncasseerd. 

Voor elk kind hebben wij afzonderlijk een machtiging nodig. Het kan dus zijn dat voor het ene kind 

wel wordt geïncasseerd, maar voor het andere kind niet. Dan hebben wij maar 1x een machtiging 

ontvangen. In de omschrijving van de afschrijving staat voor welk kind de vrijwillige ouderbijdrage is 

geïncasseerd. Wilt u dit alstublieft even checken?  

Wanneer een rekening wordt opgeheven, kunnen wij de vrijwillige ouderbijdrage ook niet meer 

incasseren. Wilt u dan uw nieuwe rekeningnummer doorgeven?  

 

Ouders die (nog) geen machtiging hebben ingeleverd en dit schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage 

nog niet hebben betaald, kunnen het bedrag van €35,00 per kind overmaken op bankrekening: 

 

IBAN: NL09INGB0004 652948 

t.n.v. Ouderraad BS De Arcade 

 

Vermeld bij betaling s.v.p.de naam van uw kind en de klas waarin hij/zij zit. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mariska van de Wetering 

Penningmeester OR 

 

Zomerfeest 

Vorig jaar kon het niet doorgaan, maar dit jaar wel! Helaas nog niet met u als ouders daarbij, maar 

dat zal in de toekomst wellicht ook weer mogelijk worden. 

Het zomerfeest voor de kinderen vindt plaats op vrijdag 2 juli a.s.  

De voorbereidingen zijn al in volle gang… 

Zodra er meer bekend is leest u dat in één van onze (nieuws-)brieven. 

 

Kamp en Musical groepen 8 

Deze bijzondere activiteiten hebben we vorig schooljaar door kunnen laten gaan (zij het dat we de 

kampweek toen hebben weten te verplaatsen naar de allerlaatste schoolweek) en ook dit schooljaar 

gaan zowel kamp als musical door en verloopt het zelfs ‘gewoon’ volgens planning. Natuurlijk wel 

rekening houdend met alle maatregelen. Heel veel plezier, kinderen van groep 8! Dinsdag gaan ze 

al op kamp en de weersvooruitzichten zijn prima! 

 

Hartelijke groet, 

Mede namens het team, 

Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur OBS De Arcade 
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