
  

OVlo op 6

Aan de ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvangt u een brief van de oudervereniging van OBS de Kring.  

OBS de Kring organiseert naast het leerplichtige onderwijs ook extra sociale activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, koningsspelen, 

avondvierdaagse, schoolreisjes, survival, disco etc. om het de kinderen nog meer naar hun zin te maken. Wij als 

oudervereniging stimuleren deze activiteiten en ondersteunen school hierbij.  

De oudervereniging heeft een eigen financiële boekhouding en budget en wij verzorgen de inning van de ouderbijdrage. 

Wettelijk is het geregeld dat dit een vrijwillige bijdrage is. Wij vragen u echter wel om deze bijdrage te storten, zodat we alle 

bovengenoemde activiteiten kunnen organiseren.   

Wij hanteren al jaren hetzelfde bedrag voor de ouderbijdrage. In de afgelopen jaren zijn de prijzen helaas flink gestegen. Dit 

merken wij als oudervereniging ook, zoals bij de boodschappen, entreeprijzen van parken en zeker ook het busvervoer.  

Ook dit jaar gaan we ervoor om alle geplande activiteiten voor de kinderen door te laten gaan en daarom hebben we in overleg 

met school en de MR de ouderbijdrage verhoogt. We verwachten met deze verhoging de kosten te kunnen dekken (mits de 

kosten niet nog veel meer gaan stijgen komend schooljaar en de inkomsten voldoende zijn). 

De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op €50,00 per kind;  

€30,- voor de uitjes (schoolreizen, excursies en uitstapjes, survival, theater in- en buiten de school) 

€20,- voor de feestactiviteiten (o.a. het Sintfeest, kerst en kerstcrea, koningsdag, avondvierdaagse) 

De eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u een brief met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen. Wij zijn druk 

aan het onderzoeken hoe we daar een (betaalbare) betaallink aan toe kunnen voegen.  

Het kan natuurlijk zo zijn dat u het de kinderen onwijs gunt, maar dat financieel net even niet makkelijk lukt. Dit kunt u bij de 

directie aangeven en via het mailadres: kring@edumarevpr.nl, vaak kunnen er meegedacht worden.   

Voor sommige ouders/verzorgers is het ook mogelijk om bij de gemeente ondersteuning te vragen.  

Wij zijn de afgelopen periode druk aan de slag gegaan met het verduidelijken van de uitgaven naar ouders/verzorgers toe en 

stukjes te schrijven over hoe de activiteiten verlopen zijn. We zijn blij met de positieve reacties die we hierop ontvangen hebben 

en we gaan het komende schooljaar daarmee verder. In september zal er nog een financieel overzicht beschikbaar komen met 

alle budgetten en uitgaven van afgelopen schooljaar en één met de budgetten voor komend schooljaar.  

Bedankt voor u aandacht, geniet van de vakantie en tot in het nieuwe schooljaar! 

Met vriendelijke groet,  

De oudervereniging van OBS de Kring



LAATSTE UITJE GROEP 8 

Vlak voordat groep 8 de musical gaat spelen en daarmee de basisschool gaan afsluiten, gingen ze nog op een uitje. Beide 

groepen 8 waren om half 9 op school en gingen allemaal op de fiets naar Jump XL in Spijkenisse.  Ze hebben daar trefbal 

gespeeld, gevoetbald en natuurlijk veel gesprongen. Daarna gingen ze met z’n allen naar de Mac Donalds voor een lekker 

ijsje. Helaas begon het een beetje te regenen, maar dat weerhield de kinderen er niet van om verder op de fiets naar de 

Bernisse te rijden. Gelukkig kwam de zon alweer gauw en konden ze daar heerlijk spelen, in het water plonzen of relaxen.  

Daarna gingen ze weer richting school, waar er een frietkar klaar stond voor de kinderen, waar ze een uur lang onbeperkt friet 

en snacks konden bestellen. En er werd heerlijk gegeten, maar bovenal heel veel ! Na de friet kregen de kinderen nog een 

ijsje om de dag af te sluiten. 

Rond half 6 was de dag klaar en gingen de kinderen naar huis, moe. Lekker de tijd nemen om uit te rusten voor een paar 

dagen later, het definitieve afscheid van de basisschool.  

Kosten: 

Frietkar EUR 450,40

EIND MUSICAL GROEP 8  

Het was voor groep 8 eindelijk zover, na weken flink oefenen in de klas mocht groep 8a op maandag 4juli haar eindmusical 

houden en groep 8b op dinsdag 5juli. Zij speelden de musical “Het goud van het eiland Albatros”.  

Voor beide groepen begonnen de ochtend met het spelen van de eindmusical voor de opa’s en oma’s. Zij werden ontvangen 

met koffie/thee en een koekje. Wat was dat spannend, maar wat deden beiden groepen het super goed! Ook de oma’s en 

opa’s genoten van de musical van hun kleinkinderen.  

In de avond werd door beiden groepen de muscial nog een keer gespeeld voor de ouders/verzorgers en familieleden. De 

kinderen moesten al vroeger op school zijn, om zich voor te bereiden en de OV zorgden ervoor dat alles klaar gezet werd voor 

ontvangst. 

Iedereen kreeg bij binnenkomst koffie/thee met een koekje of water / siroop. Alwaar iedereen een plek kon kiezen om daarna 

te genieten van de musical. En wat heeft iedereen genoten! De musical werd door beiden groepen 8 echt geweldig gespeeld! 

Na de musical werden de kinderen nogmaals door de leerkrachten in het zonnetje gezet en werd er een map uitgereikt met 

alle herinneringen vanaf groep 1, met een prachtige zonnebloem en nog een cadeau van school/leerkrachten. 

Daarna was het tijd om nog even te relaxen, gelukkig buiten met heerlijk weer, met een hapje en een drankje. De kinderen 

konden nog even verstoppertje spelen met de leerkrachten in school. Wat een lol hadden ze! Laat in de avond was het dan 

toch echt tijd, einde van een prachtige tijdperk, veel lol, hard geleerd en hele leuke vrienden gemaakt. De deuren gingen 

sluiten voor deze groep kinderen, die nu gaan genieten van de zomervakantie en daarna een nieuwe tijdperk gaan starten op 

het Voortgezet Onderwijs.  

Beide avonden waren een groot succes en beiden groepen hebben de groep 8 heerlijk afgesloten met een geweldig 

optreden! 

Kosten overzicht: 

Koffie / thee – van school 

Koekjes EUR 7,07 

Ijsjes (incl uitje ) EUR 7,29 

Drinken/hapjes/bekers (incl uitje) EUR 38,32


