
 

Zo langzamerhand zitten we alweer in de tweede helft van het 
schooljaar en kunnen we terugkijken op een aantal zeer geslaagde 
evenementen en activiteiten. 

De kids hebben genoten van de Sinterklaasviering en ook aan 
Kerstmis is veel aandacht besteed. We willen graag alle ouders die 
geholpen hebben om de school te versieren bedanken. Zonder alle 
hulp was het versieren en ook het opruimen niet gelukt. Ook willen 
we Tuincentrum De Schouw bedanken voor het leveren van 
decoratiematerialen. Helaas kon de kerstborrel op het plein niet 
doorgaan vanwege de voorspelling van slecht weer. We zijn aan het 
kijken of het lukt om wellicht de volgende jaren een alternatief te 
kunnen bieden aan alle ouders van de Stek tijdens de kerstviering. 

De vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019 

Zoals iedereen wellicht al heeft gelezen in de laatste Stekker hebben 
we besloten om de vrijwillige ouderbijdrage te gaan innen via 
ClubCollect. Dit gaat zowel ons, (vereniging van vrijwilligers) en de 
ouders voordeel opleveren. Het wordt een stuk minder tijdrovend om 
alle betalingen te checken en voor de ouders is het betalen een stuk 
eenvoudiger. Dit kan namelijk gemakkelijk via iDEAL.  

Omdat het inregelen van Club Collect langer heeft geduurd dan 
gewenst zal de inning van de bijdrage ook pas dit voorjaar 
plaatsvinden. En dat kan een vreemd idee geven aangezien het 
schooljaar dan nog maar zo kort duurt. Toch zal de bijdrage uit het 
volledige bedrag bestaan omdat we de activiteiten die al geweest zijn 
hebben voorgeschoten uit een reservepotje.  

De grootste uitgaven zullen nog plaatsvinden. Dit zijn namelijk het 
schoolreisje, de kleuterdag en het kamp voor groep 8. 

Mocht het een probleem zijn om de bijdrage te voldoen, neem dan 
alsjeblieft contact met ons op. We komen er zeker uit.  

Mocht je enthousiast raken en ook OV-lid willen worden neem dan 
contact met ons op via OV@de-stek-houten.nl. Of spreek ons aan. 

We verwelkomen je graag! 

Groeten,  

OV De Stek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClubCollect int de 
vrijwillige 

ouderbijdrage 

 

Eerstvolgende 
activiteit: 

Pasen op De Stek 

 

Daarna: 
Avondvierdaagse!

Hebben we dit 
jaar weer de 

meeste 
deelnemers? 

 

De 
voorbereidingen 

voor het 
Schoolreisje en de 
Kleuterdag zijn al 

in volle gang! 
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