De Bouwsteen
SO/VSO
Anna Reynvaanweg 50
7555 SG Hengelo
Hengelo, 09-07-2021

Overeenkomst ouderbijdrage (V)SO De Bouwsteen schooljaar 2021-2022
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de overeenkomst ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021.
Wij verzoeken u het onderstaande formulier in te vullen en z.s.m. in te leveren bij de leerkracht
van uw kind. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze inkomsten kunnen wij
activiteiten organiseren voor onze leerlingen die niet door het Ministerie worden vergoed. Deze
extraatjes kunnen wij onze leerlingen bieden, doordat ouders de ouderbijdrage betalen!
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 is vastgesteld op € 20,00.
Wij komen tot dit bedrag op basis van onderstaande optelsom:
ACTIVITEIT(EN)
Sinterklaas
Gala-avond/Kerstviering
Pasen met brunch
Koningsdag/Sportdag

BEDRAG
€5
€5
€5
€5

BETAALMOMENT
Voor vrijdag 05 november
Voor vrijdag 3 december
Voor vrijdag 25 maart
Voor vrijdag 15 april

Het schoolreisje wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en betaald.
Hiervoor ontvangt u een aparte brief.
U kunt op verschillende manieren betalen:
 Via de bank in één keer overmaken op bankrekeningnummer NL51 RABO 0152 5514 25
t.n.v. Stichting Attendiz, onder vermelding van: de naam van de leerling en de klas
waarin in de leerling zit. Het bedrag in zijn geheel uiterlijk op 5 november!
 Via de bank in gedeelten overmaken op bankrekeningnummer NL51 RABO 0152 5514 25
t.n.v. Stichting Attendiz, onder vermelding van: de naam van de leerling en de klas
waarin in de leerling zit.
1. Betaling van €5,00 binnen zijn voor vrijdag 5 november
2. Betaling van €5,00 binnen zijn voor vrijdag 3 december
3. Betaling van €5,00 binnen zijn voor vrijdag 25 maart
4. Betaling van €5,00 binnen zijn voor vrijdag 15 april
 In gedeelten contant betalen.
Via een geldzakje (bruine enveloppe) die vanuit school aan u gegeven zal worden waarin
u in gedeelten contant de ouderbijdrage kunt betalen. Het innen gebeurt op 4
momenten in het schooljaar. U kunt de envelop opvragen bij de leerkracht van uw
zoon/dochter:
1. Enveloppe terug met €5,00 voor 5 november
2. Enveloppe terug met €5,00 voor 3 december
3. Enveloppe terug met €5,00 voor 25 maart
4. Enveloppe terug met €5,00 voor 15 april
Namens de directie, MR en de oudergeleding van de MR onze dank!

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE (V)SO DE BOUWSTEEN

Ouder / verzorger van:
Groep:
Adres:
Plaats:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Verklaart kennisgenomen te hebben van het in de schoolgids opgenomen
reglement Ouderbijdrage en dit als onderdeel van deze overeenkomst te
aanvaarden.
Ondergetekende verklaart zich bereid om tot betaling van de ouderbijdrage te
behoeve van het schooljaar 2020/2021 over te gaan.
□

Ik betaal in één keer en maak dit over via de bank.

□

Ik betaal in 4 keer en maak dit over via de bank.

□

Ik betaal in gedeelten in de bruine enveloppe die vanuit school
aangeleverd wordt indien ik hier om vraag. De enveloppe geef ik met
inhoud weer mee naar school en wordt bij de leerkracht ingeleverd.

Graag deze overeenkomst uiterlijk 1 oktober aanstaande inleveren bij de
leerkracht van uw kind.
Handtekening verantwoordelijke ouder/verzorger,

_______________________________

