Oudervereniging
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind gaat naar De Kinderhof en daarom bent u automatisch lid van de Oudervereniging.
De oudervereniging organiseert de activiteiten op school, zoals het schoolreisje,
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, carnaval, Pasen, avondvierdaagse, sportdag en een deel van het
schoolkamp van groep 8.
De kosten voor deze activiteiten dragen wij als ouders met elkaar door het betalen van de
ouderbijdrage. Deze kosten worden niet door de overheid betaald , omdat ze niet direct op
het leren gericht zijn. De extra activiteiten zijn echter wel onmisbaar voor de schoolbeleving
van uw kind!
Elk schooljaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld op de Algemene Leden
Vergadering van de Oudervereniging waaraan u kunt deelnemen. Deze wordt aan het begin
van een nieuw schooljaar gehouden en de uitnodiging hiervoor ontvangt u via Digiduif.
De bijdrage is momenteel € 55,50 per kind. Voor kinderen die na 1 januari op school komen
geldt dat zij de helft van de bijdrage voor het betreffende schooljaar betalen, omdat een
aantal activiteiten dan al hebben plaatsgevonden.
Formeel is het een vrijwillige bijdrage maar zonder deze bijdrage is het niet mogelijk alle
activiteiten te organiseren.
Als het betalen van de bijdrage financieel niet lukt kunt u contact op nemen met de
schoolleiding om dit op te lossen en bijvoorbeeld ondersteuning te krijgen van de Stichting
Leergeld.
De bijdrage wordt via automatische incasso betaald en daarom vragen we uw medewerking
door per kind het bijgevoegde machtigingsformulier in te vullen en dit zo spoedig mogelijk in
te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Wilt u meer betalen om kinderen te helpen waarvan de ouders minder draagkracht hebben
dan kan dat natuurlijk.
Informatie met ons delen of vragen aan ons stellen kan per email.
Ons mailadres is ovkinderhof@gmail.com.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van de Oudervereniging

OUDERVERENIGING
MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO OUDERBIJDRAGE
Hierbij machtig ik de Oudervereniging van De Kinderhof de jaarlijkse
ouderbijdrage van mijn bankrekening te incasseren. Als dit de eerste keer in
het schooljaar niet lukt wordt op een later moment in dat jaar opnieuw een
poging gedaan het geld van mijn rekening af te schrijven.
Deze doorlopende machtiging wordt beëindigd, zodra mijn kind niet meer naar
De Kinderhof gaat.
Naam kind
:
Groep
:
Naam/ voorletter(s) ouder/verzorger :
Adres
:
Postcode en plaats
:
Bankrekeningnummer
:
E-mail adres
:
Ik wil graag betalen in
(keuze aankruisen)

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
…………………… …………………………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

O één termijn
O twee termijnen
O drie termijnen

Ik wil jaarlijks kinderen die het minder breed hebben helpen met een extra
bedrag van € ……..
Mijn bijdrage is nodig om de (feest)activiteiten op De Kinderhof te betalen. Indien ik het niet eens
ben met het afgeschreven bedrag heb ik de mogelijkheid mijn bank opdracht te geven het geld terug
te storten (zie voorwaarden eigen bank).

Datum:

…. - …. -201..

Handtekening: ……………………………………………

Verzoek ouder(s)/verzorger(s) dit formulier z.s.m. in te leveren bij de leerkracht van uw kind
Verzoek leerkracht dit formulier z.s.m. in het postvakje van de Oudervereniging te deponeren

