Teteringen, 19 september 2016

Beste ouders/verzorgers,

De Oudervereniging van KBS De Wegwijzer organiseert en ondersteunt in samenwerking met leerkrachten en
personeel van de Wegwijzer gedurende het schooljaar tal van activiteiten voor uw kind o.a.:













Boekenweek: aankleding van de school, tijdschrift abonnementen per groep
Crea ochtenden: materialen, begeleiding workshops
Sinterklaasviering: aankleding, schoenkadootje, bezoek Sint en Piet, kadootjes voor de leerlingen
Kerstviering: aankleding, opzet kerstviering, kerstborrel
Carnaval: aankleding, opzet carnavalsviering
Schoolreis: huur bussen, entreegelden
Sportdag: begeleiding , opzet sportdag
Eindfeest: aankleding, activiteiten eindfeest
drinken en wat lekkers bij de verschillende activiteiten
verjaardagskadootjes voor de leerkrachten namens de groep
verjaardagskadootjes voor niet-onderwijsgevend personeel namens de leerlingen
hand- en spandiensten door de klassenouder

Hiervoor vragen wij een jaarlijkse financiële bijdrage, zonder deze vrijwillige bijdrage zijn bovengenoemde
activiteiten niet mogelijk.
Vanaf schooljaar 2016-2017 is het mogelijk om te betalen via automatische incasso voor het innen van deze
ouderbijdrage. Het voordeel voor u is dat u hiervoor per kind maar 1 keer een machtigingsformulier hoeft in te
vullen en het is geregeld voor de hele schoolperiode op de Wegwijzer. In oktober en in januari van het schooljaar zal
de jaarlijkse ouderbijdrage worden afgeschreven in twee gelijke termijnen. Het voordeel voor ons is dat we weten
wanneer de bijdragen bijgeschreven worden en hier rekening mee kunnen houden met grote uitgaven zoals het
betalen van de schoolreis.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is vastgesteld op 32,50 euro per leerling.

Voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen geldt het volgende:
- Instromers voor 1 februari betalen 100% van de ouderbijdrage
- Instromers tussen 1 februari en 1 juni betalen 50% van de ouderbijdrage
- Instromers na 1 juni betalen geen ouderbijdrage

Bijgevoegd het formulier voor de doorlopende machtiging met het verzoek het z.s.m. in te vullen en in te leveren
bij de leerkracht van uw kind. We hebben 1 machtiging per kind nodig, dus wanneer u meerdere kinderen op school
heeft, vragen we u (eenmalig) meerdere formulieren in te vullen.
Indien u er de voorkeur aan geeft om de ouderbijdrage zelf over te blijven maken, dan kan dat ook.
Het rekeningnummer is NL74RABO 0126832625 t.n.v. Oudervereniging KBS De Wegwijzer in Teteringen.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de oudervereniging via kbsdewegwijzer_oudervereniging@inos.nl.
We gaan er met elkaar weer een mooi schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet

Michel Berkelmans

Ineke Huisman

Directeur KBS De Wegwijzer

Penningmeester Oudervereniging KBS de Wegwijzer

