Gameren, 25 september 2017
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Evenals de afgelopen schooljaren willen we in dit schooljaar opnieuw een ouderbijdrage van
u vragen. Het afgelopen jaar hebben wij het volgende uitgegeven:
Boeken doc. centrum / klassenbibliotheek
Klassenpot
Kerstfeest
Koningsspelen
Afscheid groep 8

€ 847,€ 360,€ 2.484,€ 632,€ 1.742,-

Het bestuur is erg blij met het grote aantal deelnemers en hopen dat u met ons vindt dat de
bedragen aan onze kinderen nuttig zijn besteed.
Het komende jaar willen wij in principe de volgende verdeling maken:
 45% ten behoeve van leerlingen. Hieronder vallen excursies, koningsspelen,
ziekte/afscheid leerlingen, klassenpot.
 55% ten behoeve van materialen. Hieronder vallen speelmaterialen, schoolbibliotheek,
gereedschap / materialen, aanvullend lesmateriaal.
Voor het schooljaar 2017-2018 vragen wij van u een bijdrage van € 20,- voor het eerste kind
en € 4,- voor ieder volgend kind. Wij wijzen u er opnieuw op dat het een vrijwillige
ouderbijdrage is. U bent niet verplicht om deel te nemen, maar indien u de antwoordstrook
retourneert, bent u wel verplicht het door u toegezegde bedrag te betalen. Indien u niet kunt
betalen, kunt u aan onze directeur, zonder onderzoek, om kwijtschelding vragen.
Het niet meedoen aan de ouderbijdrage heeft evenals vorige jaren geen gevolgen voor de
kinderen. Er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen kinderen van ouders die de
bijdrage wel en tussen kinderen van ouders die de bijdrage niet betaald hebben.
U kunt de bijdrage overmaken op IBAN NL43 RABO 0374 3556 49 t.n.v. Vereniging voor
Gereformeerd Basisonderwijs te Gameren onder vermelding van ‘Ouderbijdrage’ gevolgd
door de naam van uw kind(eren). Ik hoop op een minstens zo grote deelname als vorig jaar.
Met vriendelijke groet, namens het toezichthoudend bestuur,
M.Th.J. Roest
----------------------- Antwoordstrook inleveren voor D.V. 15 oktober 2017 -----------------------Naam ouder(s) / verzorger(s): ………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………… Telefoonnummer: ….. .…………………….
Postcode: ……………………………………… Plaats: ……. ……………………………………....
Aantal kinderen op school: ……………………………
Uw ouderbijdrage: ……………………………………..
U kunt de bijdrage overmaken op IBAN NL43 RABO 0374 3556 49 t.n.v. Vereniging voor
Gereformeerd Basisonderwijs onder vermelding van ‘Ouderbijdrage’ gevolgd door de naam
van uw kind(eren).
Datum ondertekening:

Handtekening:

