Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op
onze
nieuwe
school
wordt
de
ouderbijdrage
geïnd
en
beheerd
door
de
ouderraad/activiteitencommissie, die hiermee diverse activiteiten financiert. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, schoolreisjes en sportdagen. Per kind wordt
hiervoor per jaar ca. € 32,50 uitgegeven. De ouderbijdrage wordt dan ook aangevuld met de
inkomsten van het oud papier.
Momenteel is hierop onderstaande verdeling van toepassing:
1. Uw ouderbijdrage ad € 20,00 per kind
2. Opbrengsten van het oud papier ad € 12,50 per kind
Graag zien wij uw betaling voor 28 september tegemoet op rekeningnummer:
NL 54 RABO 0351 3503 49 t.n.v. Master Fennemaskoalle (tijdelijk)/OS de Romte onder
vermelding van voor- en achternaam van kind(eren) en groep(en). Het is niet mogelijk om contant
te betalen.

Ouderbijdrage
Schaatsen
Eigen
bijdrage
schoolreisje
Totaalbedrag

Groep 1/2
€ 20,00

Groep 3/4
€ 20,00
€ 22,50

Groep 5/6
€ 20,00
€ 19,00
€ 22,50

Groep 7/8
€ 20,00
€ 19,00
€ 37,50

€ 17,50
€ 37,50

€ 42,50

€ 61,50

€ 76,50

Genoemde bedragen zijn per leerling, indien u meerdere kinderen op school heeft, kunt u het
genoemde bedrag per kind (groep) bij elkaar optellen.
Indien U het bedrag niet in één keer kunt voldoen kunt u contact opnemen met de penningmeester
om eventueel een regeling te treffen. Voor ouders met een minimum inkomen of een minimum
plus inkomen (plus 10%) is er een gemeentelijke vergoeding mogelijk.
De ouderbijdrage is een “vrijwillige” bijdrage, maar zorgt ervoor dat we deze activiteiten met
elkaar kunnen blijven doen.
Komt uw kind halverwege het schooljaar op school, dan betaalt u alleen de maanden dat uw kind
op school meedraait en de eventuele bijdrages voor de activiteiten. Bijvoorbeeld: uw kind komt in
april op school en de zomervakantie begint in juli, dan betaalt u: € 32,50 / 10 (schooljaar) = €
3,25 x 4 maanden = € 13,00 per kind.
In het geval uw kind(eren) voor het einde van het schooljaar de school verlaat, dan kunt u bij de
oudervereniging restitutie aanvragen voor het aantal maanden dat het huidige schooljaar nog rest.
Alvast onze hartelijke dank,
Met vriendelijke groet,
Ouderraad/activiteitencommissie “OS de Romte”

