
   

                  
Aan alle ouder(s)/verzorger(s)  
 
 
Rijswijk, 19 oktober 2018 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ook dit schooljaar organiseert de Oudervereniging, in samenwerking met de teamleden van 
basisschool de Piramide, allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen zoals het Sinterklaasfeest, 
spelletjes dag, etc. en natuurlijk ons schoolreisje. Deze activiteiten worden niet door de school of 
rijksoverheid gefinancierd, maar worden betaald uit uw ouder contributie. 
 
De ouder contributie voor het schooljaar 2018/2019 is tijdens de Algemene Leden Vergadering van  
25 september 2018 wederom vastgesteld op € 47,50 per leerling. 
 
Uw betaling van deze contributie is nodig om nu en in de toekomst alle activiteiten voor uw 
kind(eren) te kunnen blijven organiseren.  
 
Wij verzoeken u de ouder contributie over te maken op onze ING rekening: 
Naam: Oudervereniging de Piramide 
IBAN:  NL54INGB0000165015 
BIC:  INGBNL2A 
Graag onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep(en) van uw 
kind(eren). Het contant betalen van de ouder contributie is niet mogelijk!  
 
Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen, dat uw ouder contributie vóór 16 november 2018 op 
ons  rekeningnummer is bijgeschreven. Wij hopen van harte dit jaar tijdig en volledig uw ouder 
contributie te mogen ontvangen, zodat uw kind(eren) kunnen genieten van alle leuke activiteiten die 
wij organiseren. 
 
Mocht u nog vragen hebben over de ouder contributie en/of betalingen, dan kunt u een reactie 
sturen naar het e-mailadres: contributieov@outlook.com.  
 
Bent u in het bezit van een Ooievaarspas kijk dan eens op www.keirijswijk.nl om een schoolreis 
vergoeding aan te vragen. Heeft u nog geen Ooievaarspas en denkt u hiervoor in aanmerking te 
komen neem dan contact op met de gemeente waar u woonachtig bent. 
 
Verder heeft de Oudervereniging een Facebook pagina, waarop wij u van al onze activiteiten op de 
hoogte zullen houden. Ga naar https://www.facebook.com/ovdepiramide of type oudervereniging 
de piramide in de zoekbalk, u ziet ons dan bovenaan de lijst van resultaten.  
Like onze pagina om nooit meer iets te missen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Oudervereniging  de Piramide 


