
 
 
 
 
 
Assendelft, 12  juli 2019 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hiermee informeren wij u over de schoolkosten voor het schooljaar 2019-2020. 
 
De schoolboeken en andere informatiedragers komen voor rekening van de school. 
 
De boeken zijn op school aanwezig en blijven op school. Schriften worden door de school 
verstrekt 
 
Nota vrijwillige ouderbijdragen 
U ontvangt in oktober/november wel een nota van school. In deze nota zijn de volgende 
onderdelen opgenomen: 

- Vrijwillige bijdragen algemene kosten(1.) en activiteiten ouderraad (2.) 
 

(1.) Vrijwillige bijdrage algemene kosten 
Deze vrijwillige bijdrage, die elk jaar aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd, wordt 
besteed aan onder andere: 

- Projecten o.a. Wonen/Werken/reizen/Geldzaken 
- Een bijdrage aan de Elektronische leeromgeving  

Dit bedrag is net als vorig jaar vastgesteld op € 25,--. 
 

(2.) Vrijwillige bijdrage activiteiten ouderraad 
Deze vrijwillige bijdrage wordt in overleg met de ouderraad besteed aan bijzondere 
projecten.  

- Festiviteiten als Sinterklaas en Kerst 
- Afscheidsavond 
- Mentordagen 
- Schoolfeesten 

Dit bedrag is ook ongewijzigd en bedraagt voor onze school € 30,-- 
 
Hoe kan ik de vrijwillige ouderbijdrage betalen? 
U ontvangt een rekening voor de ouderbijdrage. Met ingang van komend schooljaar maken 
wij daarvoor gebruik van het online facturatiesysteem WIS Collect. In oktober ontvangt u een 
overzicht van alle kosten. U kunt dan zelf aangeven voor welke activiteiten u wilt betalen. 
Betalen kan heel eenvoudig via iDEAL of via een overboeking. In oktober ontvangt u een e-
mail met een link naar WIS Collect. 
 
Klopt uw e-mailadres? 
Om U van de juiste informatie te kunnen voorzien, is het van belang dat wij uw juiste e-
mailadres hebben. Wilt u dit vóór 10 september 2019 mailen aan 
administratie@praktijkschooldebrug.nl  
 
 

 
z.o.z. 
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Zaken die zelf aangeschaft moeten worden: 

• Tas of rugzak 

• Potlood  en puntenslijper 

• Balpen (zwart-of blauw schrijvend) 

• Gum 

• Liniaal 

• Schoolagenda 

• Etui of pennendoos 

• Schaartje 

• Plakstift 

• Kleurpotloden of stiften 

• Gymspullen:    - T-shirt 
 - sportbroek 
 - sportschoenen (geen zwarte zolen) 

• Oordopjes voor gebruik tablet 
 
 


