Aan alle ouders/verzorgers
Onderwerp: Ouderbijdrage 2018-2019

Voorthuizen, 1 oktober 2018

Beste ouder/verzorger,
De school ontvangt voor iedere leerling een bijdrage van de rijksoverheid. Deze bijdrage
is bestemd voor het verzorgen van de lessen en alles wat daarmee samenhangt. De school
organiseert daarnaast zaken die niet tot het onderwijs gerekend worden. Wij vragen voor
het in stand houden van die voorzieningen een vrijwillige bijdrage.
In de komende maanden doet de oudercommissie de nodige uitgaven voor activiteiten en
attenties voor de kinderen. De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor: Kerst- en Paasviering,
sinterklaas, schoolfeest, buitenschoolse activiteiten, uitstapjes, excursies, attenties voor
kinderen die uit het ziekenhuis komen, afscheid groep 8, afsluiting schooljaar, extra
aankleding schoolplein, bijdrage schoolreisjes, extra materialen.
Hoogte van de bijdrage :
€ 16,voor het eerste kind op de KWS
€ 30,voor twee kinderen op de KWS
€ 43,voor drie kinderen op de KWS
Voor het vierde en volgende kind hoeft u niet te betalen.
Betaling kan op twee manieren
We bieden u twee mogelijkheden om de ouderbijdrage te betalen.
1. U maakt de ouderbijdrage over op rekeningnummer NL85RABO 03663 35 030 t.n.v.
Kon. Wilhelminaschool inzake oudercommissie te Voorthuizen.
LET OP!: Noteer op de overschrijving de naam/namen en de groep/groepen van
uw kind/kinderen. (Nodig voor onze administratie!)
We verwachten de betaling uiterlijk vrijdag 19 oktober 2018.
2. U betaalt contant op de betaaldag. Deze is op maandag 15 oktober 2018.
Wilt u het totaalbedrag in een gesloten envelop meegeven! Schrijft u de
naam/namen en de groep/groepen van uw kind/kinderen op de envelop.
(Voor onze administratie!).
Wilt u de envelop met uw oudste kind meegeven?
We zien uit naar uw betalingen, zodat we alle plannen voor de kinderen kunnen uitvoeren!
Met vriendelijke groeten,
De oudercommissie van de KWS.
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