Beste Ouder/ Verzorger,
Als Ouderraad vragen wij jaarlijks aan alle ouders een financiële bijdrage. Hoewel
de bijdrage vrijwillig is, is het essentieel om alle extra’s te kunnen bekostigen die
ten goede komen van uw kind. Denk hierbij aan Sinterklaas, de Kerstviering,
Carnaval en uiteraard het Schoolreisje.
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,00 per kind per schooljaar.
Kiest u voor een automatische incasso, dan is de ouderbijdrage vastgesteld op
€ 27,00 per kind per schooljaar.
Het incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage zal begin oktober
plaatsvinden. Hier is rekening mee gehouden omdat u dan de kinderbijslag
ontvangt. Mocht de incasso niet lukken dan zullen wij begin april een tweede
incassoronde opstarten, ook dan heeft u de kinderbijslag ontvangen. Bij het
verlaten van school wordt de automatisch incasso stopgezet, u hoeft hier niets
voor te doen.
Is uw zoon of dochter dit schooljaar gestart en u wilt via de automatische incasso
betalen dan verzoek ik u om bijgaand machtigingsformulier volledig in te vullen
en aan de leerkracht van uw zoon of dochter te geven.
Heeft u een zoon of dochter die dit schooljaar gestart is en waarvan het broertje
of zusje al op school zit, dan verzoek ik u om voor hem of haar het
machtigingsformulier in te vullen. U heeft namelijk enkel een machtiging
afgegeven voor uw kind(-eren) die al op school zitten.
Heeft u afgelopen jaar ervoor gekozen om via een andere manier te betalen dan
via de automatische incasso en kiest u er alsnog voor om middels de incasso te
betalen ook dan verzoek ik u om het machtigingsformulier volledig in te vullen.
Heeft er een wijziging plaatsgevonden betreffende uw bankrekening dan kunt u
dit ook doorgeven via het machtigingsformulier, u kunt dan vermelden dat het
enkel een wijziging banknummer betreft.
Voor alle ouders die al via een automatische incasso betalen kunt u deze brief
zien als de aankondiging voor de incasso voor het schooljaar 2019-2020.
Wilt u ervoor zorgen dat u het machtigingsformulier uiterlijk
26 september inlevert bij de leerkracht ? U kunt het formulier ook
mailen, het mailadres is ouderraad-deboog@skpo.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens de OR
Elvira van Schaijik
Penningmeester

Machtigingsformulier voor de vrijwillige
ouderbijdrage
Middels dit machtigingsformulier gaat u akkoord met de incasso voor de vrijwillige ouderbijdrage,
deze betreft € 27,00 per kind per schooljaar.

Naam: __________________________________________________

Adres: ____________________________________________
Postcode en plaats: _________________________________
Mailadres: _________________________________________
Rekeningnummer inclusief IBAN:
__________________________________________________
Naam van uw kind(-eren)
Naam: _______________________________________groep: ______
Naam: _______________________________________groep: ______
Naam: _______________________________________groep: ______

Voor akkoord:
Datum: _____________________

Naam ouder/ verzorger:
___________________________

Handtekening:

