
 

 

Oudercommissie 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Ouderbijdrage 
 
Beste ouders en verzorgers, 
Gedurende het hele schooljaar biedt De Triangel onze kinderen leuke en leerzame activiteiten en festiviteiten 
aan. In veel van deze activiteiten heeft de Oudercommissie (OC) een belangrijke rol. De OC ondersteunt het 
team van De Triangel met de organisatie van activiteiten en zet zich in om het voor de kinderen extra 
feestelijk te maken. 
 
Deze activiteiten kan de Oudercommissie alleen organiseren dankzij uw ouderbijdrage. Fantastisch dat u 
elk jaar weer meedoet! Zonder uw bijdrage zou het schooljaar er een stuk saaier uitzien. De ouders die in de 
Oudercommissie zitten doen dit op vrijwillige basis, zodat elke euro naar de organisatie van activiteiten gaat 
of gebruik wordt voor de aankoop van middelen om het voor de kinderen leuker te maken op school. 
 
Hoogte van de bijdrage 
De ouderbijdrage is normaal € 50,- per kind per jaar. Het afgelopen schooljaar zijn er door COVID-19 helaas 
een aantal activiteiten niet doorgegaan. Daarom willen wij een eenmalige korting geven en dus bedraagt de 
ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 eenmalig € 40,- per kind.  
 
Betaalwijze  
U treft in de Parro app een betaallink aan. U vindt het bericht onder ‘Gesprekken’ → ‘Schoolkassa’. Let op: er 
is een aparte link per kind. 
 
Meer bijdragen: Waarom het overwegen waard?  
Dit jaar zullen wij ‘anders’ moeten denken door de omstandigheden in de wereld. Wij zullen er alles aan doen 
om de geplande activiteiten en festiviteiten, wellicht in een andere vorm, te laten plaatsvinden. Soms is dat 
duurder. Daarvoor is een extra bijdrage, door bijvoorbeeld toch € 50,- per kind te betalen, zeer welkom. 
 
Niet iedereen kan de ouderbijdrage makkelijk betalen. De Triangel is een ‘met- elkaar-school‘. Als het voor u 
mogelijk is om een extra bedrag bij te dragen, dan helpt u de Oudercommissie om met wat ruimere middelen 
aan de slag te gaan. 
 
U kunt door de betaallink te gebruiken gemakkelijk een eventueel extra bedrag invoeren onder ‘Donaties’. 
 
Is het voor u financieel lastig om het bedrag (volledig) te voldoen? 
Wij willen alle kinderen op De Triangel laten genieten van alle activiteiten en festiviteiten. Mocht u de 
ouderbijdrage niet of niet volledig kunnen betalen, neem dan even contact op met Directeur Guus van 
Weezenbeek (directie.triangel@ogamstellland.nl) of met ondergetekenden. In dat geval kan (kunnen) uw 
kind(eren) gewoon aan de activiteiten deelnemen en zult u geen betaalherinneringen meer ontvangen. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: 
Norbert van Haaften, Penningmeester, oc.triangel@ogamstelland.nl 
Martijn Janssen, Voorzitter, oc.triangel@ocamstelland.nl 
 
Bedankt! 
Wij willen u bij voorbaat alvast hartelijk bedanken voor uw support. Wij gaan er met z’n allen een mooi jaar 
van maken gevuld met heel veel plezier voor onze kinderen! 
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