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Betreft: Ouderbijdrage en schoolreisgeld 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De kosten van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet altijd vanuit het gewone 
schoolbudget worden betaald. Daarom wordt er van de ouders een (vrijwillige) bijdrage gevraagd 
t.b.v. het ouderfonds. Van deze bijdrage worden diverse activiteiten voor kinderen gefinancierd, 
zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, diverse sportactiviteiten, de avond-4-
daagse, kosten voor projecten, enzovoorts. Op dit moment is de ouderbijdrage €24,- per kind.  
 
Naast de ouderbijdrage is er het schoolreisgeld. De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan één dag op 
schoolreis en betalen €30. Groep 7 gaat één nachtje weg en betaald €40. Dit lage bedrag is mogelijk 
omdat groep 7 niet met de bus op kamp gaat, maar ouders helpen met rijden. De kinderen van 
groep 8 gaan drie dagen op kamp. Dit kamp kost €75. 
Wanneer het schoolreisgeld niet betaald is, kan uw kind ook niet mee op schoolreis. Het is wel 
leerplichtig en zal daarom in een andere klas werken. 
 

Overzicht Ouderbijdrage & schoolreisgeld 
Groep Ouderbijdrage Schoolreis/schoolkamp Totaal 

1 t/m 6 € 24,-  €30 €54 

7 € 24,-  €40 €64 

8 € 24,-  €75 €99 

 
Wanneer een betaling in termijnen noodzakelijk is, wordt hier rekening mee gehouden. U kunt dit 
aangeven bij de penningmeester van de OR. 
 
Het bedrag kan worden overgemaakt naar: 
 

 
NL47RABO0126282927 

ten name van OBS De Watermolen in Koog aan de Zaan 
onder vermelding van de groep en de naam van uw kind(eren) 

 
 

Hoogte ouderbijdrage bij een instroming tijdens het schooljaar 
Bij de kleutergroepen komt het veelvuldig voor dat er kinderen gedurende het schooljaar instromen. 
Afhankelijk van dit moment wordt bepaald hoeveel er aan ouderbijdrage betaald moet te worden: 

 Instroming tussen start schooljaar en 31 december; volledig bedrag ad. €24,00; 



 

 Instroming tussen 1 januari en 1 mei; de helft ad. €12,00; 

 Instroming na 1 mei; er hoeft geen ouderbijdrage betaald te worden. 
 
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u deze per mail 
insturen naar het emailadres van de Ouderraad: or@obsdewatermolen.nl De penningmeester of de 
voorzitter van de OR zal dan zo spoedig mogelijk reageren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Matthieu van Wijhe 
Directeur OBS De Watermolen 
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