
          

Samen maken we het verschil  
 

 

 

                            

Sinterklaas                               Kerst                                 Disco 

 

                          

Avondvier         Sportdag                  Afscheid groep 8   

daagse  

 

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten en de locatieleider meewerken 

aan en waken over het wel en wee  op school. 

Zorg  voor de kinderen, de school en het onderwijs staan hierbij centraal. 

 

- Wil je meer betrokken zijn bij het schoolleven op de Cilinder? 

- Wil je ook als eerste weten wat er gaat gebeuren op school? 

- Ben je creatief, heb je leuke ideeën of vind je het fijn om te helpen? 

- Vind je het leuk om activiteiten/ feesten te organiseren voor onze kinderen? 

- Ben je overtuigd dat vele handen licht werk maken? 

 

                  Misschien is de ouderraad dan wel iets voor jou?  

                           Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe OR leden of hulpouders bij activiteiten 

 

Voor vragen of aanmelden kan je altijd terecht bij de leerkrachten, de ouderraad of stuur je een mail naar 

voorzitter.orcilinder@outlook.com  

   

 

Groeten van de Ouderraad,  

Kim, Marit, Patricia, Jessica, Danielle, Susan, Sanna, Jenny, Patricia ( Penningmeester), Melanie ( Voorzitter) en 

Juf Anouk ( Groep 7/8)   

Wij zorgen ervoor dat uw ouderbijdrage goed terecht komt door mee te werken aan onder 

andere de volgende activiteiten             

mailto:voorzitter.orcilinder@outlook.com


Informatie vanuit de penningmeester van de ouderraad 

Goedendag ouders/ betrokkenen van Montessorischool De Cilinder, 

Ik ben Patricia en ik ben sinds dit jaar penningmeester van de OR.  

 

Ik kan over vorig schooljaar zeggen dat het percentage betaalde ouderbijdrage 

beduidend lager was dan het jaar ervoor. Waar in schooljaar 2016-2017 er een score was 

van bijna 100% was dat afgelopen schooljaar ca. 80% wat in euro’s zo’n €400 aan minder 

inkomsten opleverde.  

Door de opgebouwde reserves van het voorgaande jaar hebben we het gered om ook 

afgelopen jaar weer de nodigde activiteiten te bekostigen, maar dit moet geen trend 

worden natuurlijk. Ik hoop aankomend jaar weer richting de 100% te gaan! 

Aankomend schooljaar wordt de ouderbijdrage niet verhoogd en blijft op €30,00 staan. 

Zoals  u heeft kunnen lezen in de Digi duiven vorig jaar vraagt De Cilinder een bijdrage 

van €20,00 per kind voor de opvang van de kinderen in de pauze. Dit innen wij in één 

keer. Vandaar dat u binnenkort een brief krijgt, waarin wij u vragen om €50,00 over te 

maken.  

Ik ben nu nog de balans aan het opmaken van afgelopen schooljaar. Deze ligt op dinsdag 

16 oktober ter inzage.  

 

Ten slotte; binnenkort krijgt u de brief met het verzoek de ouderbijdrage en de TSO 

bijdrage over te maken. Wanneer u over een Alkmaar Pas beschikt kunt u bij Maaike 

langs gaan om dit te betalen. Zij werkt op dinsdag, woensdag (oneven weken) en 

donderdag.  

 

Groet  Patricia  

 


