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De Stichting Vrienden van de Arentschool 
is opgericht door ouders om de school 
en de kinderen een steuntje in de rug te 
geven. Donaties van ouders maken het 
mede mogelijk dat alle leerlingen—naast de 
verplichte schoolvakken—onder schooltijd 
ook dansles, techniek/ICT, kunstlessen  
en muziekles krijgen. Dit hebben we in de 
afgelopen jaren samen bereikt. De school 
is hier terecht trots op!



Donaties 2019–2020

Dit schooljaar heeft de stichting  
42 donaties van in totaal € 11.115,00 
ontvangen. Een heel mooi bedrag!

Wat is er met de donaties 
gedaan?

In overleg met de directie is het geld 
besteed aan: 
–  de inzet van een professioneel 

dansdocent voor de hele school;
–  de aanschaf van Maak-o-theek, 

een leskist voor techniek onderwijs, 
met in schooljaar 2019–2020 onder 
andere de lessen ‘grote uitvinders’ 
en ‘optische illusies en spiegels’;

–  de aanschaf van sport- en spel- 
materiaal voor de speelgoedkast  
op het schoolplein.

Vanwege de coronaperiode hebben 
wij dit jaar helaas geen cultuur 
dag—zoals de circusdag van vorig 
schooljaar—voor de hele school 
kunnen organiseren. De stichting 
heeft dit jaar een overschot van 
€ 780,00. Dit overschot zullen wij 
komend schooljaar, indien mogelijk, 
besteden aan een andere leuke 
dagactiviteit voor alle kinderen.

< Technieklokaal IJsclubstraat



Buitenschoolse cursussen

Afgelopen schooljaar heeft de stichting dankzij de vrijwillige inzet van 
moeders Sarah, Marieke, Anneke, Cécile en Marjolein, diverse buitenschoolse 
cursussen kunnen organiseren. Dit zijn cursussen na schooltijd. 

Deze cursussen worden NIET betaald uit de donaties, maar worden op 
inschrijving en tegen betaling van de kostprijs aangeboden. De stichting 
‘verdient’ dus niet aan de cursussen. Afgelopen schooljaar hebben we o.a. de 
cursussen schaken, zingen, tekenen, circus en yoga aangeboden.  
Wegens corona werd het laatste cursus blok voortijdig afgebroken. We 
bezinnen ons op een goed vervolg onder de huidige omstandigheden. 

Deze cursussen worden ondersteund door het Jeugd Cultuurfonds. Dit fonds 
betaalt de kosten voor gezinnen die zelf onvoldoende financiële middelen 
hebben. Zo kunnen nog meer kinderen deelnemen aan de buitenschoolse 
cursussen. Hier zijn we heel blij mee! Voor meer informatie over deze subsidie 
kunnen ouders terecht bij Saadia. 

Dansen met juf Eva 3D Printen 



Algemeen nut beogende 
instelling

De stichting heeft de Anbi status. 
Dat betekent dat ouders die een 
schenkingsovereenkomst (minimaal 
5 jaar) afsluiten met de stichting, 
deze donatie volledig van de 
inkomstenbelasting mogen aftrekken. 
De stichting heeft inmiddels 18  
van deze overeenkomsten met 
ouders afgesloten.

Doneren

Om onze kinderen ook volgend 
schooljaar weer van deze mooie 
extra’s te kunnen laten genieten, 
heeft de stichting uw donatie nodig. 
Mogen wij dit schooljaar (weer) op  
u rekenen?
Om u een indicatie te geven van 
de hoogte van de donatie, kunt u 
die relateren aan de schijven van 
het belastbaar inkomen over het 
afgelopen kalenderjaar van het gezin. 
Let op, de extra bijdrage is een 
bijdrage per gezin. 

Belastbaar inkomen  Donatie
< € 19.822  € 0,-
€ 19.822 – € 33.589  € 75,-
€ 33.58 – € 57.585  € 150,-
€ 57.585 – € 89.999  € 200,-
> € 90.000   € 400,-

Het rekeningnummer van de stichting  
is: NL25 SNSB 0861 3223 63 t.n.v.  
Stichting Vrienden van de Arentschool.

 

Kunstlessen van juf Esther >



Het bestuur van de Vrienden van de Arentschool 
bestaat uit: Robert, Thamar, Henri, Judith  
en Caroline. Heeft u vragen of ideeën?  
Neem dan contact op met Caroline (voorzitter) 
via vrienden@arentschool.nl 

Microbit en weer


