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Beste ouders,  
  
Namens de Ouderraad en de school wordt u ook dit jaar vriendelijk gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te 

betalen. 
  
De school gebruikt uw bijdragen om activiteiten voor uw kind te organiseren. Met deze bijdragen kunnen we 

bijvoorbeeld de volgende activiteiten bekostigen: 
  

   
 

Door creatief te zijn en veel zelf te regelen, proberen we de kosten laag te houden. Daarom is de 

gevraagde bijdrage dit jaar hetzelfde als vorig schooljaar: EUR 50 per kind.  

Wel merken we dat alles duurder wordt waardoor we verwachten volgend schooljaar de vrijwillige 

ouderbijdrage te moeten verhogen. 
 

Vindt u het leuk om wat extra bij te dragen voor leuke activiteiten dan kunt u daar vrijwillig een extra bedrag 

voor overmaken. 

  
Wilt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 58 INGB 0008 9830 19 met vermelding 

van "Ouderbijdrage" + de naam van uw kind. 
  
Indien u een betalingsregeling wilt treffen, neemt u dan graag contact op met de Ouderraad via mailadres: 

OR.hetpalet@ogamstelland.nl 
  
Hartelijk dank namens de school en de Ouderraad! 
  
Abeer, Astrid, Katoesja, Mariska, Karin, Gerco, Bram & Hans 
  
 

Sinterklaas

Kerst

Pasen

Paletdag of 
Schoolreisje

Sportdag

Lustrum vieringen

Avondvierdaagse

Kinderboekenweek

Zomerfeest

Zaalvoetbal

Cultuur & Expressie Mediatheek

Waar gaat uw ouderbijdrage naartoe:



 

Dear parents, 

  

On behalf of the Parents' Council and the school, you are kindly requested to pay the voluntary parental 

contribution for the current school year. 

  

The school uses your contributions to organize activities for your child. With your contribution we can, for 

example, pay for the following activities: 

 

 
 

By being creative and arranging a lot ourselves, we try to keep costs low. That is why the requested 

contribution this year is the same as last school year: EUR 50 per child. 

We do notice that everything is becoming more expensive, so we expect to have to increase the voluntary 

parental contribution next school year. 

 

If you would like to contribute a little extra for fun activities, you can voluntarily make an extra contribution. 

  

Would you like to transfer your contribution to account number NL58INGB0008983019 stating 

"Parent contribution" + the name of your child. 

  

If you would like to make a payment arrangement, please contact the Parent Council by mail: 

OR.hetpalet@ogamstelland.nl 
 

Thank you on behalf of the school and the Parents' Council! 

  

Abeer, Astrid, Katoesja, Mariska, Karin, Gerco, Bram & Hans 

 

Sinterklaas

Christmas

Eastern

Palet Day or 
School trip

Sports Day

Lustrum anniversaries

National walking days

Childrens Bookweek

Summer Party

Indoor soccer

Cultural activities Media & library

How is your contribution put to use: 


