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Ouderbijdrage 2021-2022 
Het basisonderwijs wordt vrijwel geheel bekostigd vanuit de overheid. Voor een aantal 
zaken krijgen wij echter geen geld en moeten dit zelf zien te financieren. Het gaat dan om 
bijvoorbeeld schoolreizen, schoolkamp en de kosten voor sinterklaas, kerstvieringen, 
paasvieringen, afscheid groep 8 enzovoorts. Voor deze activiteiten vragen wij een 
(vrijwillige) ouderbijdrage van de ouders.  
 
In overleg met de OR/MR is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op € 55,00 
per leerling. U kunt dit bedrag voor 1 december 2021 overmaken op rekeningnummer 
NL32 RABO 0326 6824 81 onder vermelding van ‘ouderbijdrage, naam van het kind en 
cursusjaar’. Voor de leerlingen uit groep 7/8 staat dit jaar ook het schoolkamp op het 
programma. Hier vragen wij een extra bijdrage van € 25,00 per leerling voor. Voor 
leerlingen uit groep 7/8 bedraagt de ouderbijdrage dus € 80,00. Voor alle andere groepen 
is het € 55,00. 
 
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage wordt het moeilijker om 
genoemde activiteiten te organiseren. Is het voor u lastig om het bedrag ineens te betalen, 
dan is het ook mogelijk om het in termijnen te gaan doen. Ouders die financieel moeilijk 
zitten en de bijdrage niet kunnen betalen, mogen contact met school of een OR/MR-lid 
opnemen en dan gaan we kijken naar mogelijke oplossingen.  
 
We zullen nooit kinderen uitsluiten van activiteiten als de ouderbijdrage niet betaald is. 
Het is en blijft vrijwillig.  
 
De gezonde school 
CBS De Grûnslach is een Gezonde school voor de 
deelthema’s Voeding (tot januari 2023) en Welbevinden 
(tot maart 2024) 
 
De Gezonde School helpt om doelgericht en efficiënt te 
werken aan de gezondheid van de leerlingen. Daarmee 
wordt een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend. 
Dat is belangrijk, voor nu en voor later.  
 
Door middel van een structurele aanpak ten aanzien van 
gezonde voeding en een gezonde leefstijl, willen we de 
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kinderen bewust maken van de keuzes die ze zelf kunnen maken voor een gezond leven. 
Het geven van voorlichtingslessen, informatie en het goede voorbeeld dragen bij aan het 
besef dat gezond leven vele voordelen bieden. 
 
Als onderdeel van De Gezonde school willen wij graag een gezonde pauzehap, lunch en 
traktatie uitdragen en zoveel mogelijk stimuleren. Tips hiervoor zijn te vinden op onze 
website. Wel is het zo dat iedere ouder nog steeds ‘baas in eigen bakje’ is.  
 
Ons hele beleid ten aanzien van De gezonde school kunt u lezen via de website. 
 
Schoolfruit 
In het kader van De Gezonde school schrijven wij ons ieder jaar in voor het EU-
schoolfruitprogramma. Het EU-schoolfruitprogramma levert wekelijks gratis fruit aan 
3100 scholen in Nederland. En dit jaar zijn we gelukkig ook weer ingeloot. Dat betekent 
dat wij vanaf 15 november 3 keer per week fruit kunnen aanbieden aan alle kinderen. 
Iedere week is er ander fruit en via Klasbord kunt u op vrijdag lezen welk fruit er de 
komende week geleverd wordt. We stimuleren de kinderen zoveel mogelijk om al de 
verschillende fruitsoorten te proberen, maar stellen niets verplicht.  
 
Bij groep 1/2 wordt het fruit ook 
aangeboden, maar voor jonge 
kinderen moet het vaak klaar 
gemaakt worden en niet al het 
fruit leent zich hier voor (veel 
snijwerk). Dit houdt in dat groep 
1/2 niet altijd fruit krijgt en is 
erg afhankelijk van het aanbod in 
die week. Indien er een 
vrijwilliger is om ons hier mee te 
helpen, dan zou ons dat ook al 
erg helpen. 
 
Aan het eind van de week blijven we weleens met fruit zitten dat niet opgegeten is. 
Weggooien vinden we zonde, dus als er belangstelling voor ons, dan kunt u dat melden bij 
school.   
 
Via deze link kunt u de Nieuwsbrief van het EU-schoolfruitprogramma lezen. 
 
Oudergesprekken 
Volgende week maandag en dinsdag staan er facultatieve oudergesprekken op het 
programma. Vanuit het programma Schoolgesprek krijgt u via de mail een uitnodiging om 
u in te schrijven voor een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren). Het zijn 
facultatieve gesprekken en dat betekent dat u zelf bepaalt of u wel of niet een gesprek wilt.  
Wilt u graag een gesprek dan kunt zich digitaal inschrijven voor een tijdstip. Ouders die 
wij graag willen spreken, zullen door ons worden uitgenodigd. 
 
Stagiaire 
Het is altijd leuk om oudleerlingen terug te zien op school. Yvonne Veenstra komt de 
komende periode bij ons op vrijdag stagelopen. ’s Ochtends is ze bij groep 1/2 en ’s 
middags assisteert ze bij de Talentmiddag. Welkom Yvonne! 
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Afscheid 
Vorige week hebben we afscheid genomen van Lavende. Lavende gaat vanaf afgelopen 
donderdag naar de school in Baard. Veel plezier in Baard, Lavende!  

 
Jarigen 

November 
5 Thiemen (11 jaar) 
7 Douwe (8 jaar) 
15 Wieger (9 jaar) 
19 Gerrit (11 jaar) 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd! 
 
OR-lid gezocht en luizenmoeder gevonden 
Cornelis Veenstra stopt aan het eind van dit 
schooljaar als OR-lid. We zoeken daarom een ouder 

die, vanaf schooljaar 2022-2023, zijn plek in wil nemen. Hoewel Cornelis momenteel 
penningmeester is, vragen we niet aan de nieuwe kandidaat om dit over te nemen. 
Uiteraard is het ook mogelijk om gedurende het huidige jaar al mee te draaien in de OR. 
De taak van de OR is om school te ondersteunen bij allerlei activiteiten en om te fungeren 
als klankbord voor het team en de directie. De OR vergadert 6 keer per schooljaar samen 
met de MR. Heeft u belangstelling om in de OR (ouderraad) te komen helpen, dan kunt u 
dit doorgeven aan school of één van de huidige OR-leden. Ook vragen over de OR kunt u 
hier stellen. 
De vraag naar een luizenmoeder/-vader is inmiddels opgelost in de persoon van Lucie 
Dijkstra. Mooi dat je hier mee wilt helpen, Lucie.  
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
November 
8 Oudergesprekken (facultatief 
9 Oudergesprekken (facultatief) 
15 Start schoolfruit 
15 OR/MR-vergadering 
 


