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Dag beste ouders, grootouders en sympathisanten  

van de kinderen van ’t Schooltje van Oppem, 

 

Zoals jullie allen weten gaat de hele lagere school elk jaar een weekje op 

openluchtklassen. Van de waarde ervan hoeven we jullie niet meer te overtuigen, 

dat blijkt uit de enorme appreciatie van elke leerling en oud-leerling van het 

schooltje alsook uit de enquête die in 2019 werd afgenomen. 93% van de ouders gaf 

mee dat ze positieve ervaringen hebben met het huidige concept. 

Dit jaar gaan de zeeklassen door in ‘Zeekameel’ in 

Westende, van maandag 24 tem. vrijdag 28 april. 

 

 

 

 

 

 
 

De bijdrage die de school wettelijk mag vragen is echter ontoereikend om het 

financieel plaatje te laten kloppen en het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn 

hiervoor de werkingsbijdrage van de school aan te spreken; die hebben ze nodig om 

de normale werking van de school te financieren.  

 

Om de kosten te dekken, mist er nog ca. 90 euro per 

kind, die als solidaire bijdrage kan gestort worden  

via de crowdfunding op de site van ’t schooltje, via 

QR-code hiernaast. 

 

Op regelmatige basis zullen we jullie berichten over het aantal stortingen en wat de 

stand van zaken is betreffende het te behalen bedrag. 

Het totale bedrag zal dan aan de school overgedragen worden om de facturen van de 

zeeklassen te betalen. 

 

Elke steun, elke gift, klein of groot, is van harte welkom en draagt bij tot een mooie lesweek voor alle kinderen van het 

Schooltje van Oppem. Wij hopen dat de openluchtklassen op deze manier verder kunnen blijven bestaan! 

 

De leerkrachten en directie, maar vooral alle kinderen danken jullie met heel hun hart ! 

 

Hartelijke groet, 

Het oudercomité 

FINANCIEEL PLAATJE 
 

De kost voor de openluchtklassen 

bedraagt ca. €195 per kind of 

€25.350 voor ca. 130 kinderen. 

Daarvan gaat €165 per kind naar 

verblijf & eten en €30 naar 

transport. 

 

Dit wordt betaald via: 

- €9.750 minder scherpe 

maximumfactuur (€75/kind) 

- €3.630 voor transport  

(121 ouders gaven op de €30 

facultatieve bijdrage op 

betaalbrief te zullen betalen) 

- €523 bijdrage oudercomité 

(door verkoop kerstrozen ed.) 

 

Zo rest er nog ongeveer €11.447 of 

ca. €90 per deelnemend kind via 

een vrije bijdrage 

 

Wij rekenen alvast op jou! 


