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Als ouders geven wij school en kinderen 
graag een steuntje in de rug. Dit doen we 
met Stichting Vrienden van de Arentschool. 
Donaties van ouders/verzorgers 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 2021–2022

Afgelopen schooljaar hebben we donaties van in totaal € 10.500 ontvangen. 
Dat is ongeveer net zo veel als vorig jaar. Vanwege de Corona maatregelen 
konden we beperkt nieuwe donateurs werven. Daarom is de groei waar we op 
hoopten, nog niet gelukt.

Wat is er met de donaties gedaan?

In overleg met de directie is het geld afgelopen schooljaar besteed aan: 
–  de inzet van een professioneel dansdocent voor de hele school, dit jaar is er 

een nieuwe dansdocent, Merel;  
–  de aanschaf van lesmateriaal Delta de Draak, met daarin ICT lessen voor de 

groepen 3 tot en met 8;
–  een poppentheater voorstelling met ijsjes voor de hele school.

Wetenschap en Techniek, een controller maken 



Buitenschoolse cursussen 

Afgelopen schooljaar was het nog 
niet mogelijk om weer buitenschoolse 
cursussen aan te bieden. Die 
buitenschoolse cursussen zijn na 
de zomervakantie gelukkig wel weer 
gestart. Deze cursussen worden door 
ons samen met een aantal ouders 
georganiseerd.

De kosten worden niet uit donaties  
betaald. Voor de cursus wordt per 
kind een kostendekkende vergoeding 
gevraagd. Ouders/verzorgers die 
een cursus niet kunnen betalen, 
kunnen een aanvraag doen bij het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur.  
Dit fonds betaalt dan de kosten  
van de cursus.

Zit organiseren in je bloed?

Afgelopen jaren hebben verschillende 
ouders geholpen bij het organiseren 
van de buitenschoolse cursussen.  
Dansen, schaken, zingen, 
architectuur, bloemschikken, 
programmeren, circus, toneel, koken, 
het kan allemaal. 

Lijkt het je leuk om een cursus te 
(helpen) organiseren of geven, mail 
dan naar vrienden@arentschool.nl.

Schooljaar 2022-2023

Dit schooljaar zal de school de 
danslessen voorzetten. Dat kan 
doordat Stichting Vrienden van de 
Arentschool deze kosten draagt. 

Misschien kunt u het zich nog 
herinneren; de leuke circusochtenden 
die we voor de hele school hebben 
georganiseerd? Dit schooljaar willen 
we dat graag weer doen. 

Daarnaast heeft de school ons 
gevraagd om bij te dragen aan 
materialen voor de ‘Groen-moet-
je-doen-dagen’. De kinderen gaan 
op het schoolplein aan de slag 
met bloembollen, het aanleggen 
van moestuintjes, bijenhotels en 
zaadbommen.

 > 
Boven: Groen-moet-je-doen-dagen

Onder: Buitenschoolse cursus schakenZonnebloemactie



 

Aantrekkelijk schenken

Stichting Vrienden van de 
Arentschool 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. Het bestuur vertelt u 
graag hoe u dit (gemakkelijk) regelt. 
We hebben inmiddels 24 van 
deze overeenkomsten met ouders 
afgesloten. 

Heeft u een overeenkomst gesloten, 
vergeet u dan niet om uw jaarlijkse 
donatie te doen? 

Doneren

Om onze kinderen ook volgend 
schooljaar weer van mooie extra’s te 
kunnen laten genieten, hebben wij uw 
donatie nodig. 

Mogen wij dit schooljaar (weer) 
op u rekenen? De hoogte van uw 
donatie zou u kunnen relateren aan 
het belastbaar inkomen over het 
afgelopen kalenderjaar van uw gezin. 
Let op, voorgestelde extra bijdrage is 
een bijdrage per gezin. 

Belastbaar inkomen   Donatie 
< € 20.000  €  0
 € 20.000 – € 35.000 €  75
 € 35.000 – € 60.000  € 150
 € 60.000 – € 90.000  € 200
>  € 90.000  € 400

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

Wetenschap en Techniek, Delta de Draak >



Het bestuur van Stichting Vrienden van de 
Arentschool is het afgelopen jaar versterkt met 
een aantal nieuwe leden. 
Caroline heeft na vele jaren enorme inzet,  
het voorzittersstokje doorgegeven aan Robert. 
Het bestuur bestaat nu uit: Robert, Thamar, 
Judith, Erik, Martine en Myrthe. 

Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op 
met Robert via vrienden@arentschool.nl. 

De jaarverslagen en de financiële stukken van dit 
schooljaar en van voorgaande jaren staan ook 
op de website: www.arentschool.nl/vrienden-
van-de-arentschool.

Wetenschap en Techniek, een controller maken 


