Ammerzoden, 19 mei 2016
Beste ouder(s)-verzorger(s),
Oudervereniging de Schakel heeft als doel school zo leuk, uitdagend en gezellig mogelijk te maken
voor alle kinderen. Dit doen we door te helpen bij activiteiten die in en rond de school georganiseerd
worden. Denk hierbij aan het schoolreisje, Sinterklaas- en kerstviering, carnaval, afscheid groep 8,
het Schakelspektakel, Koningsspelen, dierendag, schaatspret, enz. Onze bijdrage bestaat onder andere uit het meedenken en meedoen met schoolactiviteiten en alles wat daarbij komt kijken. Kortom,
we helpen het schoolteam door ‘handjes’ te bieden, maar ook door financiële ondersteuning. Dat
geld betalen we met de ouderbijdrage. Elk jaar vragen wij alle ouders een ouderbijdrage over te maken.
De algemene ouderbijdrage is door de Oudervereniging voor het schooljaar 2016-2017 wederom
vastgesteld op € 40,00 voor het eerste kind, € 75,00 (€ 40,00 + € 35,00) voor 2 kinderen en € 110,00
(€ 40,00 + € 35,00 + € 35,00) voor 3 kinderen.
Het schoolreisje van het schooljaar 2016-2017 vindt plaats in september 2016. Wij zijn al druk bezig
met de organisatie van hiervan.
Wij vragen u vriendelijk om de ouderbijdrage vóór 31 mei 2016 over te maken op rekeningnummer
NL 49 RABO 0156621193 t.n.v. R.K. Oudervereniging de Schakel o.v.v. ouderbijdrage 2016-2017 +
naam kind(eren) + groep(en).
Vroeger was het sluiten van een (jaarlijkse) overeenkomst tussen schoolbestuur en ouder verplicht.
Om de “adminstratieve lasten” voor scholen te verminderen heeft de overheid die eis laten vallen.
Hoera! Minder papieren rompslomp dus.
Indien er geen ouderbijdrage wordt betaald, kan de leerling niet worden uitgesloten worden van het
volgen van onderwijs maar kan wel worden uitgesloten van deelname aan activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald wordt. Uw kind wordt dan tijdens die activiteit opgevangen in school.
Het is mogelijk dat u vanuit uw visie of financiële draagkracht niet aan gevraagde bijdrage wilt of
kunt meedoen. Geef dan in het kort schriftelijk of mondeling de reden hiervoor aan bij de directie.
We zullen uw mening met respect behandelen en nemen contact met u op om te bezien of er mogelijkheden zijn tot reductie of kwijtschelding, zodat uw kind toch aan de activiteiten kan deelnemen.
Bij voorbaat namens de leerlingen hartelijk dank. We gaan er weer een fantastisch schooljaar met
leuke activiteiten voor de kinderen van maken!
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