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Ouderraad De Lei Leimuiden, 29 september 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Natuurlijk komt een kind in eerste instantie naar school om te leren. Daarnaast is het voor kinderen 
belangrijk dat er ook plezier met elkaar wordt gemaakt. Daarom heeft de school een ouderraad. De 
ouderraad organiseert allerlei activiteiten in en rond de school, met als doel het de kinderen op school 
extra naar hun zin te maken en u als ouder daarbij te betrekken. Denk hierbij aan het jaarlijkse 
schoolreisje, het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Maar ook de opening van het nieuwe gebouw, de 
kinderboekenweek, het afscheid van groep 8, het kleuterfeest, een bijdrage voor een groepsactiviteit 
enzovoort.  
 
Door de corona maatregelen zijn de activiteiten anders dan voorheen maar ons streven is alle extra 
activiteiten voor de kinderen wel door te laten gaan. Ook zal de ouderraad, met name als we eindelijk op 
één locatie zitten, extra activiteiten bedenken om ook u als ouders meer met elkaar in contact te laten 
komen. Door dit als ouders met elkaar te doen vergroten we onze betrokkenheid bij de school. Al deze 
activiteiten betalen we uit de ouderbijdrage. Uw bijdrage is dus heel belangrijk, want zonder deze bijdrage 
kunnen we deze leuke activiteiten niet organiseren.  
 
Bijdrage per kind en betaling  
We werken met een begroting. Deze is in de jaarvergadering vastgesteld. De hoogte van de ouderbijdrage 
wordt (wettelijk) bepaald door de Medezeggenschapsraad, in goed overleg met de OR en de schoolleiding. 
Voor kinderen die tijdens het lopende schooljaar instromen, stellen we de bijdrage naar rato vast. Omdat 
veel activiteiten vorig jaar niet door konden gaan, hebben we nog budget over. De bijdrage is voor 
schooljaar 2020/2021  daarom lager dan normaal en vastgesteld op: € 35,- per kind. (Voor de afgezwaaide 
groep 8 kinderen, hebben we afgelopen jaar extra activiteiten gedaan om op die manier, die ouders ook te 
laten profiteren van deze lagere bijdrage.) 
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw ouderbijdrage binnen 30 dagen over te maken op Rabobank rekening:  
NL39 RABO 0345 4721 28 t.n.v. Ouderraad De Lei, onder vermelding van de naam en achternaam van uw 
kind(eren) en groep.  
 
Mocht u door omstandigheden een betalingsregeling willen treffen om de ouderbijdrage te kunnen 
voldoen is dit natuurlijk mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met onze directeur Kristel van 
Goozen (info@delei.wijdevenen.com).  
 
Een groot aantal van u heeft het afgelopen jaar weer een extra bijdrage gestort. De kinderen en wij willen 
u hiervoor bijzonder hartelijk danken.  
 
De Ouderraad beheert het geld 
De bijdrage komt ten goede van de Stichting Ouderraad De Lei (OR). In de Ouderraad zitten Wendy 
Baartman (Sabine), Christa van Diemen (Jort), Esther van Diggele (Wessel en Thijs), Violeta Djordjevic 
(Julia), Marianne Langeslag (Puck en Saar), Linda Peters (Maaike en Suzanne), Miranda Onderwater (Liza 
en Marit), Danique Pel (Santano en Christiano), Susanne van Schie (Ot, Koen en Guus), Carmen van der 
Spek (Jette en Kick), Baldwin Verhaar (Matthijs) en Renate Der Weduwen (Olivia en Jeff) en namens het 
team Nicky van der Wolf. Heeft u vragen over de besteding van de bijdrage? Spreek ons gerust aan! 
 
Met uw bijdrage gaan wij weer veel leuke activiteiten organiseren. Daar willen we ook uw hulp bij vragen. 
Houd de nieuwsbrieven in de gaten: daarin leest u wanneer wij extra handjes nodig hebben bij activiteiten. 
U helpt  toch ook een keer mee? Dan ervaart u meteen hoeveel plezier uw bijdrage oplevert. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Stichting Ouderraad De Lei, 
Baldwin Verhaar, Penningmeester 
 
 
 
Nb: Heeft u een leuk idee voor een activiteit? Laat het ons weten. 


