
Oudervereniging De Westwijzer 

 

Aan alle ouders en/of verzorgers, 

Graag heten wij u van harte welkom op basisschool De WestWijzer in Westwoud.  

Op basisschool De WestWijzer is een oudervereniging actief. Oudervereniging De 
Westwijzer is een vereniging voor alle ouders en/of verzorgers van de kinderen van De 
WestWijzer.  

Wij zijn een actieve op zichzelf staande oudervereniging, die zich ten doel stelt de 
samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en het team te bevorderen. Het bestuur van de 
vereniging wordt tijdens de algemene ledenvergadering gekozen uit de leden (ofwel ouders 
en/of verzorgers) van de vereniging. Het bestuur vergadert ongeveer acht keer per schooljaar 
waarbij ook altijd een afgevaardigde van het team aanwezig is.  

De oudervereniging organiseert, samen met het team, jaarlijks terugkerende activiteiten zoals: 

• Sinterklaas 
• Kerst 

• Carnaval 
• Paas ontbijt 

• Schoonmaakavonden 
• Eindfeest groep 8 

• Sportactiviteiten, zoals bijv. avondvierdaagse, sportdag 
• Schoolreisjes en schoolkamp 

Om bovenstaande activiteiten te kunnen organiseren en uitvoeren hebben wij geld nodig is. 
Van de leden wordt daarom jaarlijks een ouderbijdrage en een bijdrage voor de schoolreis of 
kamp gevraagd. Deze bijdragen worden geïnd via een automatische incasso door de 
vereniging. De ouderbijdragen en schoolreis groep 1 t/m 3 worden in oktober en de schoolreis 
groep 4 t/m 7 en/of kampgelden zullen in april worden geïncasseerd.  

Voor schooljaar 2019/2020 zijn de volgende bedragen verwacht per kind: 
- ouderbijdrage  : 15 euro 
- schoolreisgeld groep 1 tm 3 : 17,50 euro  
- schoolreisgeld groep 4 tm 7 : 25 euro 
- kamp groep 8  : 90 euro 
 
Deze bijdragen worden ieder jaar goedgekeurd door de leden tijdens de algemene 
ledenvergadering.  

Met deze brief vragen wij u om lid te worden van onze vereniging. Met dit lidmaatschap 
kan/kunnen uw kind(eren) deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de vereniging. 
Wij verzoeken u vriendelijk om bijgaand inschrijfformulier volledig ingevuld in te leveren op 
school of bij een bestuurslid van de vereniging. 



In het kader van de AVG laten wij u weten dat wij met de door u verstrekte persoonsgegevens 
zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om zullen gaan. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend 
voor oudervereniging gerelateerde activiteiten. Bij beëindiging van het lidmaatschap of als uw 
kind van basisschool De Westwijzer af gaat zullen wij uw gegevens verwijderen. 

Voor sommige activiteiten, bijvoorbeeld het versieren en opruimen van de school met 
Sinterklaas en Kerst, kunnen wij uw hulp goed gebruiken, we zullen dan een oproep doen via 
de mail. Maar als u zin en tijd heeft kunt u altijd aangeven om ons te helpen ook als u geen 
bestuurslid wilt worden. Heeft u ideeën, opmerkingen en/of suggesties dan horen wij dit heel 
graag, u kunt deze mailen naar OV@dewestwijzer.nl maar u kunt natuurlijk ook een 
bestuurslid aanspreken. 

Wij hopen dat wij u met deze brief een beeld hebben kunnen geven van het reilen en zeilen 
van oudervereniging De Westwijzer maar als u nog vragen heeft laat het ons weten! 

Met vriendelijke groet,  

Namens Oudervereniging De Westwijzer 

 

 


