Geachte ouder/verzorger,
Lees deze brief graag helemaal door.
De ouderraad organiseert samen met de school jaarlijks allerlei activiteiten voor uw kinderen.
Daarbij horen onder andere het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en schoolreis. Hiervoor vragen wij
per schooljaar een bijdrage in de vorm van een contributie. Dit betreft een verplichte bijdrage,
omdat alle ouders met de plaatsing van uw kind(eren) op school, lid zijn geworden van de
oudervereniging en het een contributie betreft.
U kunt op het strookje dat aan deze brief zit, aangeven of u één keer per jaar, twee keer of drie
keer per jaar wilt betalen. Indien u één keer per jaar wilt betalen moet u voor 6 november €
45,- (groep 1 t/m 7) of € 55,- (groep 8) overmaken. Indien u twee keer per jaar wilt betalen,
wordt van u verwacht dat u voor 6 november € 22,50 (groep 1 t/m 7) resp. € 27,50 (groep 8)
overmaakt en voor 6 januari nogmaals hetzelfde bedrag. Wilt u in drie termijnen betalen, maak
dan voor 6 november, 6 januari en 6 april € 15,- resp. € 18,35 over. U mag het geld ook aan de
leerkracht geven. Doe het geld dan in een envelop, voorzien van de naam en groep van uw
kind.
Indien uw kind in januari op school komt, betaalt u eenmalig € 25,- voor 6 april.
Rekeningnummer NL44ABNA0475236718 t.n.v. Oudervereniging St. Gerardus Majella van de
ABN AMRO. Vermeld duidelijk de naam van uw kind en groep bij het overschrijven. De brief
wordt aan de oudste leerling van het gezin meegegeven. Op het strookje kunt u de namen en
gegevens van uw eventuele andere kinderen erbij vermelden. Wanneer u nog vragen heeft,
dan kunt u die stellen aan de leerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet,
De Oudervereniging St. Gerardus Majella

STROOKJE contributie oudervereniging Ondergetekende
Ondergetekende betaalt de contributie aan de Oudervereniging St. Gerardus
Majella voor:
Naam kinderen:
Groep:
1) …………………………………… ………………
2) …………………………………… ………………
3) …………………………………… ………………
4) …………………………………… ………………
5) …………………………………… ………………
U betaalt de contributie in (aankruisen):
⃝
1 termijn € 45,- (groep 1 t/m 7) of € 55,- (groep 8)
⃝

2 termijnen € 22,50 (groep 1 t/m 7)
of € 27,50 (groep 8) per kind voor 6 november en 6 januari

⃝

3 termijnen € 15 (groep 1 t/m 7) of € 18,35 (groep 8) per kind voor 6 november, 6
januari en 6 april

Rekeningnummer NL44ABNA0475236718 t.n.v. Oudervereniging St. Gerardus Majella. Vermeld
duidelijk de naam van uw kind en groep bij het overschrijven.
Datum:
Plaats:
Handtekening:

