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‘Prestatie… met passie & plezier’ 

Ouderbijdrage 

Het is alweer maart. De eerste helft van het schooljaar is al 

weer achter ons. Een groot aantal festiviteiten 

(Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst) hebben we samen be-

leefd en gevierd.  

 

Om in de komende periode ook weer leuke activiteiten te kun-

nen organiseren (zoals het Pleinfeest en Pasen) hebben we uw 

ouderbijdrage nodig. 

 

De ouderbijdrage bedraagt: 

- Voor ieder kind dat vóór 1 januari de school bezoekt:  € 20, 

- Voor ieder kind dat ná 1 januari de school bezoekt:     € 10,-

(geldt alleen voor het eerste schooljaar) 

 

Uw ouderbijdrage kunt u overmaken op bankrekening: 

NL 20 RABO 0331 389 428 ten name van Oudervereniging OBS 

Parkschool. Alvast hartelijk dank. 

 

We wilden jullie inzicht geven in de verhouding van de betaalde 

en onbetaalde ouderbijdragen. Uit de administratie blijken de 

volgende verhoudingen per groep: 

 

Lichtblauw: betaald  Donker: Openstaand bedrag 

 

Staking vrijdag 15 maart. 

Denkt u er nog even aan dat op vrijdag 15 maart 2019 de  

Parkschool gesloten is vanwege de landelijke staking in het  

onderwijs. 
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Schoolreisgelden 

In de vorige Parkpost stond een storend foutje met betrekking 

tot de betalingen van de schoolreizen. Groep 7 betaalt € 37,50 

i.p.v. € 110,00. Hieronder de juiste bedragen: 

 

Groep 1 en 2:  € 17,50  Groep 7:   € 37,50 

Groep 3 en 4:  € 32,50  Groep 8:   € 110,00 

Groep 5 en 6:  € 35,00 

 

Week van het Openbaar Onderwijs (18 t/m 22 maart 2019) 

We willen ouders van onze kinderen en andere belangstellenden 

in het Openbaar Onderwijs graag uitnodigen om zelf te komen 

ervaren wat kinderen op een school van Arcade gedurende een 

schooldag, leren en ervaren. 

  

Een Klas Vol Ouders 

Gedurende een schooldag kunt u, samen met andere ouders 

ervaren hoe het is, om anno 2019 weer op de basisschool te 

zitten. Een hele dag gaat u zich bezighouden met vakken, waar 

kinderen van Arcade ook op een schooldag mee te maken krij-

gen. Zo zal er rekenen, taal, wereldoriëntatie, G/HVO en Gym 

voorbijkomen. Het gaat om het ervaren wat de kinderen iedere 

dag doen. U kent wellicht het programma een Klas Vol Ouders, 

uitgezonden in het najaar van 2018. 

  

Zowel in Hardenberg, als in Coevorden is er 1 school die de deu-

ren voor ouders een dag lang openstelt. Er kunnen ongeveer 20 

ouders per school komen. (Komen er meer aanmeldingen dan organi-

seren we een dergelijke dag in de loop van het jaar nog eens) 

  

Heeft u zin om weer eens echt in de schoolbanken te zitten en te 

ervaren wat kinderen in het (openbaar) onderwijs ervaren?  

Vrijdag 22 maart 2019 

OBS de Kern, Erve Odinck 3   Hardenberg, 

OBS Burgemeester S.J. van Royen, Sportparklaan 20, Schoonoord 

 

U kunt zich aanmelden via het onderstaande emailadres onder 

vermelding van uw naam en de locatie van uw voorkeur. Let Op! 

Vol is Vol.  eenklasvolarcadeouders@onderwijsstichtingarcade.nl 


