
 
 

Oudervereniging Willibrordschool 
 

 

 

Heiloo, november 2021 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Op 15 oktober jl. vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Oudervereniging van de 
Willibrordschool plaats. Ook u bent automatisch lid van deze vereniging, aangezien u één of meer 
kinderen op de Willibrordschool hebt.  
 
Jaarlijks wordt tijdens deze vergadering de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De 
vrijwillige ouderbijdrage van de ouders maakt vele activiteiten en ondersteuning op school mogelijk. 
 
Het grootste deel van de bijdrage wordt gebruikt om de schoolreisjes mogelijk te maken voor alle 
kinderen. De oudervereniging regelt het busvervoer, de entree gelden en voor iets lekkers op locatie.  
 
Het overige deel wordt gebruikt om bijvoorbeeld het sinterklaasfeest mogelijk te maken. De Sint en 
Pieten worden geregeld, maar ook de sinterklaascadeautjes voor alle kinderen. Voor de ouders 
regelt de oudervereniging een hapje en een drankje tijdens onze kerstviering. Daarnaast regelen 
wij ook alle leuke versieringen voor onder andere Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen zodat de 
school er weer feestelijk uit ziet. 
 
Tijdens de ALV van 15 oktober jl. heeft de vergadering aangenomen de vrijwillige ouderbijdrage 
wederom niet te verhogen en de bijdrage van minimaal € 42,- per kind voor het schooljaar 2021/2022 
gelijk te houden aan voorgaande jaren. 
Ondanks stijgende kosten voor bijvoorbeeld het schoolreisje en andere inkomsten die niet 
gegarandeerd zijn, hebben wij ervoor gekozen de bijdrage niet te laten stijgen en deze daarmee op 
een laag niveau te houden. 
 
Wanneer u meer wilt bijdragen aan het leer- en speelklimaat van onze kinderen wordt dat uiteraard 
zeer gewaardeerd. Mocht het bedrag u onverhoopt voor problemen stellen, verzoek ik u contact op 
te nemen met ondergetekende 
 
U wordt vriendelijk verzocht de vrijwillige ouderbijdrage van minimaal € 42,- per kind vóór  
31 januari 2022 over te maken op: 
   
                        ABN-AMRO Rekeningnummer NL 06 ABNA 0496 4141 51 

Ten name van: Oudervereniging Willibrordschool te Heiloo 
Onder vermelding van: voor- en achternaam van uw kind(eren) 
 
 

Voor kinderen die na 1 januari 2022 op school komen wordt minimaal € 21,- per kind betaald. 
 
Namens de ouderraad bedankt voor uw bijdrage! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dennis Lenderink 
Penningmeester Oudervereniging Willibrordschool 
penningmeester.willibrord@blosse.nl 


