
De vrijwillige ouderbijdrage 

 
Apeldoorn 

Beste ouders(s)/verzorger(s), 

Langs deze weg willen wij u als ouderraad van PCBO De Diamant graag informeren over de activiteiten die wij 

organiseren en over de vrijwillige ouderbijdrage.  

Het motto van PCBO De Diamant is ‘laat kinderen stralen’. Vanuit die gedachte organiseren en ondersteunen wij als 

ouderraad tezamen met het team van leerkrachten diverse activiteiten gedurende het schooljaar. U kunt hierbij o.a. 

denken aan: 

- het verzorgen van het eten en drinken tijdens de schoolreis 

- het Sinterklaasfeest 

- het kerstfeest 

- het paasontbijt 

- de avondvierdaagse 

- het verzorgen van het eten en drinken tijdens de diverse sportactiviteiten 

- de afscheidsavond van de groep 8 kinderen 

- het 2x per jaar mogelijk maken van het portfolio waar de kinderen zo trots op zijn 

Maar verder helpen we als ouderraad ook om De Diamant een leuke leerplek te laten zijn door klassengeld te 

verstrekken waarmee het team kan inspringen op actuele thema’s tijdens de lessen en ter aankleding van de klas. 

Tevens dragen wij jaarlijks bij aan de verdere aankleding van de schoolpleinen. Zo hopen we voor de kinderen een 

fijne tijd te creëren op De Diamant.  

Onze ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die zich hiervoor inspannen. Heeft u interesse om hier ook aan deel 

te nemen, mailt u ons dan! Om de activiteiten ook financieel mogelijk te maken, vragen wij jaarlijks een vrijwillige 

ouderbijdrage aan de ouders/verzorgers. Wij vragen als ouderraad om een ouderbijdrage van € 30 voor 1 kind, € 50 

voor 2 kinderen en € 60 voor 3 kinderen of meer. In het jaar van instroom van uw zoon/dochter vragen wij om een 

bijdrage naar rato. 

We beseffen dat het overmaken van de ouderbijdrage niet voor iedereen te realiseren is. In sommige gevallen kan 

Stichting Leergeld uitkomst bieden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van De Diamant: 

https://diamant.pcboapeldoorn.nl/nieuws/2018/wethouder-vraagt-aandacht-voor-stichting-leergeld/.  

 

Het team en de ouderraad zijn druk doende om er ook dit jaar weer voor alle kinderen een fijne tijd van te maken op 

De Diamant. Mocht u bij willen dragen vragen wij u om uw bijdrage aan ons over te maken onder vermelding van 

‘ouderbijdrage’. Dit mag op rekeningnummer NL05INGB0003105094 ten name van ‘Ouderraad PCBO ‘De Diamant’. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Met vriendelijke groet, 

De ouderraad 

Namens deze  

  Nicole Roelofs  (voorzitter)  Naj_oudewolbers@hotmail.com 

  Susanne Knol (penningmeester) Susanne.knol@hotmail.com 
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