
 

 
 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
We zijn los! Wat mooi dat we gisteren samen onze school konden ‘openen’. Deze week staat in het teken van 
introductieactiviteiten. We hopen op een mooie week met elkaar! 
 
Schoolreis 
We hebben binnenkort nóg een verbindende activiteit op het programma staan. Van woensdag 28 tot en met 
vrijdag 30 september gaan onze leerlingen uit klas 1 en 2 op schoolkamp naar een kampeerboerderij in 
Bakkeveen. Binnenkort volgt hierover aanvullende informatie. De kosten van dit schoolkamp bedragen 55 
euro. Meer over de schoolkosten leest u hieronder. 
 
Schoolkosten 
De kosten voor het kamp maken deel uit van onze school-specifieke kosten. Kosten die voor rekening van de 
ouders komen verdelen we in de categorieën algemeen vrijwillige ouderbijdrage en school-specifieke vrijwillige 
ouderbijdrage. De bijdrage is, zoals het woord al zegt, vrijwillig. KiiM sluit geen leerlingen uit, leerlingen doen 
mee ook als de ouderbijdrage niet wordt betaald. 
 
Algemeen vrijwillige ouderbijdrage 
De algemeen vrijwillige ouderbijdrage is voor alle leerlingen 35 euro. Hiervoor ontvangt u rond oktober een 
factuur via ons factureringssysteem WisCollect. De vrijwillige ouderbijdrage is als volgt opgebouwd: 
 

 Algemeen vrijwillige ouderbijdrage   
- Gebruik kluisje € 7,50 
- Verzekeringen € 5,00 
- Vieringen, ontmoetingen en culturele activiteiten (CJP en LOB) € 15,00 
- Extra sportactiviteiten € 7,50 
- Totaal € 35,00 

  
School-specifieke vrijwillige ouderbijdrage 
Om het onderwijsprogramma betekenisvol te laten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, 
organiseert KiiM regelmatig excursies, schoolreizen of vergelijkbare activiteiten. Dit doen we ook om de 
groepsband te versterken en leerlingen extra te motiveren. Het schoolreisje naar Bakkeveen is zo’n activiteit. 
Deze kosten worden apart berekend en noemen we school-specifieke kosten. Voor de schoolreis ontvangt u 
binnenkort een factuur via Wiscollect. Wij berekenen deze kosten door omdat we van de overheid geen 
bekostiging ontvangen voor deze activiteiten. 
 

 School-specifieke vrijwillige ouderbijdrage   
- Leerjaar 1 en 2 - Excursies en inhuur sprekers voor Wereldoriëntatie € 40,00 
- Leerjaar 1 en 2  - Meerdaags schoolkamp € 55,00 

 
 
Alle kosten komen te zijner tijd ook op onze website te staan. Mocht het volledig en/of ineens betalen van een 
excursie of een andere activiteit bezwaren opleveren of komt u in aanmerking voor een kwijtscheldings- of 
reductieregeling, dan kunt u altijd een afspraak maken met de schoolleiding. >> 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Ouderavond 
Natuurlijk maken we ook graag nader kennis met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarom 
nodigen wij u bij deze van harte uit voor de ouderavond van dinsdag 13 september. Deze avond start om 19.30 
uur (inloop vanaf 19.15 uur) bij ons op school. We nemen u tijdens deze avond in vogelvlucht mee door het 
schooljaar. U hoeft zich voor de ouderavond niet aan te melden. 
 
Wereldoriëntatie – themanieuwsbrief 
In de bijlage vindt u alvast meer informatie over het thema dat centraal staat bij wereldoriëntatie: vieren & 
herdenken 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, of aanvullende 
informatie wensen, dan horen we dat graag. 
 
Hartelijke groet, 
 
Moniek Bergsma 
Directeur KiiM 
 
 
 
Bijlage:   Themanieuwsbrief 1 – vieren en herdenken 


