Ouderbijdrage
Beste ouders/verzorgers,

Elk schooljaar willen we allerlei leuke activiteiten organiseren voor onze
kinderen. Hierbij moet U o.a. denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstmis,
Carnaval, activiteit rond Pasen, Koningsspelen en natuurlijk jaarlijks het
schoolreisje. Als ouderraad nemen wij het voortouw in het bedenken en
voorbereiden van de verschillende activiteiten. Dit alles doen we in nauwe
samenwerking met de leerkrachten.
Maar deze activiteiten kosten natuurlijk geld en hiervoor willen wij van U een
bijdrage vragen. De ouderbijdrage bedraagt € 35,00 per kind.
Om het innen van de ouderbijdrage voor U en ons gemakkelijk te maken, willen
wij U vragen om een machtiging af te geven. U hebt dan ook de keuze om de
ouderbijdrage in 3 termijnen te laten afschrijven. De eerste afschrijving zal op 15
oktober plaatsvinden, de tweede op 15 januari en de derde op 15 maart van het
lopende schooljaar. Wilt U er voor zorgen dat er op deze data voldoende saldo op
Uw rekening staat.
Wanneer U gebruikt maakt van deze machtiging blijft deze geldig tot het
moment dat Uw kind de school verlaat. Ouders die in voorgaande jaren al een
machtiging hebben afgegeven, hoeven dit dus niet meer te doen!
Het machtigingsformulier kunt U vinden op de website van de school. Wilt U deze
ingevuld met Uw kind mee teruggeven aan de eigen leerkracht op school.
Mocht U er niet voor kiezen om een machtiging af te geven, dan verzoeken wij U
de ouderbijdrage in één keer te voldoen vóór 15 oktober van het lopende
schooljaar door overmaking op:
IBAN rekeningnummer NL91 RABO 0102783691 t.n.v. stichting ouderraad
bs de kersentuin.
Wilt U bij de betaling de naam en groep van Uw kind(eren) vermelden.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden
van de ouderraad.
Alvast bedankt voor Uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
De ouderraad van KC De Kersentuin

