OUDERBIJDRAGE & KOSTEN SCHOOLREIS
Balk, september 2017

Beste ouders en/of verzorgers,
Zoals u weet worden er ieder schooljaar voor alle kinderen op onze school leuke activiteiten georganiseerd.
Veel van deze activiteiten worden door de Ouderraad georganiseerd en betaald. Het afgelopen jaar hebben
de kinderen onder andere kunnen genieten en leren van de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de
Eindejaarsviering, EHBO-lessen, Schaatsen in Thialf, Theater en de Laatste Schooldag. Een héél groot
gedeelte wordt bekostigd uit de opbrengst van het oud papier, maar daarnaast kunnen we ook niet zonder
uw bijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage, excl. schoolreisje of kamp, is dit jaar ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar en
als volgt vastgesteld:
Ouderbijdrage per gezin
Aantal kinderen in het gezin

1

2

3

25,-

37,50

50,-

Groep

1 en 2

3,4,5 en 6

7 en 8

Bedrag (EURO)*

gratis

25,-

90,-

Bedrag (EURO)

Schoolreisje/kamp per kind

* Het schoolreisje voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt door volledig door de Ouderraad betaald. Groep
7 en 8 gaan 3 dagen op kamp waardoor de kosten hoger liggen .

Het totale bedrag voor dit schooljaar is dan de ouderbijdrage plus de kosten voor het schoolreisje of
schoolkamp.
Voorbeeldberekening: gezin met 2 kinderen, een kind in groep 5 en een kind in groep 8.
Totaalbedrag is: €37,50 + €25,- + €90,- = €152,50.

Wijziging rondom betaling
Velen van u hebben ons gemachtigd het bedrag automatisch van uw rekening af te schrijven. Echter, dit
jaar stoppen we met alle automatische incasso’s. Het lijkt een makkelijk systeem, maar achter de schermen
kost heel veel tijd en moeite om de incasso's correct en tijdig te incasseren.
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We willen u daarom verzoeken het totaalbedrag over te maken naar het volgende bankrekeningnummer:

NL71ABNA 0580 0494 85 t.n.v. Oudercommissie O L S
O.v.v. naam van uw kind/kinderen en groep

Wilt u het bedrag voor 31 oktober 2017 overmaken? Betaalt u liever in termijnen, neem dan contact op
met de penningmeester, Annemarie van Leeuwen. E mail: savanne.avl@gmail.com

Stichting Leergeld
‘Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen’. Dat is de slogan van Stichting Leergeld in
Nederland.
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor
hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld biedt
kinderen de kans om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Op de website www.leergeldsneek.nl vindt u meer informatie. Wanneer u ouder/verzorger bent van een
schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en de financiële middelen niet heeft om voor uw kind de
schoolreisjes, sport of muziek te betalen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld in Sneek is op vele manieren bereikbaar:




Stuur een e-mail: stichtingleergeldsneek@live.nl
Stuur een brief: Postbus 66, 8600 AB Sneek
Stuur een sms met je naam, postcode, huisnummer, telefoonnummer en boodschap naar: 06 - 12
65 95 41

Bedankt!
Tot slot willen we u ook dit jaar alvast bedanken voor uw inzet bij het ophalen van het oud papier! Mede
hierdoor kunnen we ouderbijdrage zo laag mogelijk houden en toch veel activiteiten organiseren!
Mocht u verder vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet namens de Ouderraad,
Annemarie van Leeuwen
Penningmeester

