Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022

Terheijden, 11 november 2021

Geachte ouders / verzorgers,
In de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2021, is de ouderbijdrage voor het komend schooljaar
vastgesteld.
Voor het schooljaar 2021 / 2022 betekent dit:
• Voor elk kind in groep 1 t/m 7 bedraagt de ouderbijdrage € 35,00.
Hierbij is de regel dat kinderen, die na de schoolreis en voor 1 mei van een schooljaar binnenkomen voor
de helft meetellen (€ 17,50).
• Voor elk kind in groep 8 bedraagt de ouderbijdrage € 80,00.
Voor de nieuwkomers onder u nog even:
De noodzaak van de ouderbijdrage: hoewel wij u niet kunnen verplichten mee te doen, streeft het bestuur van
de oudervereniging naar een bijdrage van alle ouders/verzorgers. Omdat alle kinderen op “De Zeggewijzer”
hetzelfde krijgen, vinden wij het vanzelfsprekend dat u zich allen aanmeldt als lid van de oudervereniging
door middel van betalen van genoemde ouderbijdrage.
Door de oudervereniging betaalde activiteiten en kosten zijn onder meer:
Bosspeldag; Schoolfeest; Sinterklaas, activiteiten rondom Kerstmis, Carnaval en Paasviering; Schoolreis*;
Schoolverlaterdagen**; enz.

* Voor de schoolreis geldt dat u geen separate aanvullende bijdrage hoeft te betalen.
** Voor de schoolverlaterdagen geldt dat u geen separate aanvullende bijdrage hoeft te betalen.
(Deze bijdragen zijn n.l. verrekend in de ouderbijdrage.)
U kunt uw ouderbijdrage, vóór 15 december a.s., overmaken op IBAN:

NL67 RABO 0150 6097 79
t.n.v. Oudervereniging De Zeggewijzer
o.v.v. naam kind en groep

(Graag de achternaam waarmee het kind is ingeschreven op De Zeggewijzer )
of

Penningmeester A. Verdaasdonk, Hulsdonk 61, 4844 RS Terheijden -  ( 06) 23 13 58 85 -  adrielle@live.nl

U kunt onderstaande QR Code scannen om de ouderbijdrage te voldoen. Hierin heeft u de mogelijkheid om
eventueel het bedrag aan te passen. Helaas is het niet mogelijk om de naam van uw kind en de groep aan te
geven. Mocht het mogelijk zijn dan graag de betaling van de rekening met dezelfde achternaam als uw kind.
Gebruik de Camera App op je telefoon. De QR-code is geldig tot 22 november 2023.

Scan om uw iDEAL betaling te starten.

Wij begrijpen dat deze bedragen voor gezinnen met meerdere kinderen op De Zeggewijzer een grote uitgave
in één keer is. Daarom bieden wij u de mogelijkheid in twee termijnen te betalen. De tweede termijn dient dan
uiterlijk 15 februari 2022 te zijn overgemaakt op bovenstaand banknummer.
Tevens willen wij u erop attent maken, dat wij als vereniging van en voor ouders nog steeds graag uw vragen
en op- of aanmerkingen, maar in het bijzonder nieuwe suggesties, ontvangen op welk gebied dan ook.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de oudervereniging,
Adriëlle Verdaasdonk
Penningmeester
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