Betreft: Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
Via deze brief willen wij u graag herinneren aan de ouderbijdrage voor
het schooljaar 2017-2018. Naast het verplichte lesprogramma van de school
wordt er in samenwerking met de Ouderraad (OR) ook gezorgd voor een aantal
leuke en ontspannende activiteiten voor de leerlingen. De activiteiten zijn belangrijk, omdat
deze bijdragen leveren aan de sfeer op school en het groepsgevoel.
Uw bijdrage wordt onder meer besteed aan:
- Sinterklaasfeest: de intocht, cadeau en snoepgoed.
- Kerstviering: waarbij de gehele school in kerstsfeer wordt gebracht.
- Sportactiviteiten: drinken en versnaperingen.
- Schoolreisjes en excursies: het daarbij behorende vervoer, entree, ijsjes en extra drinken.
- Voorleesontbijt, eten en drinken.
- Paasfeest: eieren, eten en drinken, servetten.
De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 55,- per kind.
Voor de leerlingen van groep 8 is de ouderbijdrage € 27,50 omdat zij niet op schoolreis gaan.
Voor schoolkamp wordt van de ouders voor groep 8 een bedrag van € 92.50gevraagd.
Totaal bedrag schooljaar 2017-2018:*
activiteit
bedrag
Groep 1 t/m 7
= € 55,-Groep 8
= € 27,50
Kamp groep 8
Vanaf januari op school
Na Pasen op school

=€
=€

40,-27,50

per kind
per kind

voor de herfstvakantie betaald
= € 50,-Ouders van gr 8 betalen ouderbijdrage
en kampgeld tegelijkertijd. Eventuele
korting
met de stadspas wordt gelijk verrekend

per kind
per kind

De ouderbijdrage is belangrijk want mede dankzij uw steun kunnen wij er weer een gezellig
schooljaar van maken met leuke uitstapjes en activiteiten voor de kinderen! Zonder uw
bijdrage zou dit niet mogelijk zijn.

Let op: heeft uw kind een stadspas?
Betaal nu de vrijwillige ouderbijdrage met de Stadspas!!
Heeft uw kind een Stadspas? Dit schooljaar kunt u hiermee uw vrijwillige ouderbijdrage
voldoen. Ouders kunnen zich melden bij Janny van Schaick. Zij scant de passen, waarna de
gemeente zorgt dat het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de
rekening van de school wordt gestort. Deze mogelijkheid komt bovenop de bestaande
regelingen; u blijft daarom gerechtigd om de volledige scholierenvergoeding aan te vragen.
De gemeente geeft periodiek door aan de scholen voor welke leerlingen de vrijwillige
ouderbijdrage voldaan is.
Dit project loopt vooralsnog alleen dit schooljaar
Wij zien graag dat u per bank betaalt, dan is uw bankafschrift uw betaalbewijs en krijgt
u dus geen kwitantie. Het bankrekeningnummer van de ouderraad is:
NL13 INGB 0004982094 t.n.v. De Vijf Sterren te Amsterdam
Het is mogelijk om de ouderbijdrage te pinnen.
Dit kan bij Janny van Schaick (hoofdingang). Janny is aanwezig van dinsdag t/m vrijdag.
Met vriendelijke groeten,
Janny van Schaick en de ouderraad
* Heeft u problemen met de betaling dan kunt u bij juf Thea een regeling treffen dit graag
voor 1 oktober

