Rekening Ouderbijdrage 2018-2019

saltoschool de Ontmoeting
Jenaplanschool voor basisonderwijs

Eindhoven 6 november 2018
Aan alle ouders/verzorgers,
Eén keer per jaar ontvangt u een verzoek tot het voldoen van de ouderbijdrage.
Deze bijdrage is voor ons zeer belangrijk omdat wij hier diverse activiteiten van bekostigen,
zoals sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag, kamp en de activiteitendag of het schoolreisje.
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel nodig om de genoemde activiteiten te kunnen
bekostigen die niet onder het normale schoolbudget vallen.
De ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 bedraagt:
Groep 1 t/m 7:
€ 36,50 per leerling
Groep 8:
€ 83,00 per leerling
De bedragen zijn als volgt opgebouwd:
Decemberfeesten
Sportactiviteiten
Schoolreis vrijdag 17 mei 2019
Kamp
Kleine activiteiten (bijv. carnaval)
Afscheid groep 8
Overige kosten
Reserve Jublieum
Totaal

Groep 1 t/m 7
€ 6,50
€ 3,00
€ 22,50

Groep 8
€ 6,50
€ 3,00

€ 3,00
€ 0,50
€ 1,00
€ 36,50

€ 65,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 0,50
€ 83,00

Wilt u het bedrag voor 12 december 2018 naar de schoolrekening NL59INGB0006934555
t.n.v. Oudervereniging OBS de Ontmoeting overmaken.
Vermeld u hierbij alstublieft de naam van uw kind(eren) en de groep, zodat wij weten dat de
bijdrage voor uw kind(eren) is voldaan.
Mocht u echter om financiële redenen niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen dan
vragen wij u om contact op te nemen met de directeur van de Ontmoeting, Effy van Son.
Daarnaast willen wij u attent maken op de Stichting Leergeld:
Deze stichting kan u helpen om de ouderbijdrage te betalen wanneer u hier om financiële
redenen niet aan kunt voldoen. U vindt stichting leergeld op www.leergeld.nl,
telefoon 040-2131141 of info@leergeldeindhoven.nl

Met vriendelijke groet,
Thea Buwalda| Administratie SALTOschool de Ontmoeting
Hettenheuvellaan 2a| 5628DP Eindhoven | T. 040 2414663

Dinsdag van 8.30 tot 16.30 uur
t.buwalda@bs-ontmoeting.nl | http://www.bs-ontmoeting.nl/
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