Oudervereniging
Basisschool “De Goede Herder”
Montgolfierstraat 71
5703 EB HELMOND
Helmond, 17 november 2017

HERINNERING
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze wil ik u herinneren aan de betaling van de ouderbijdrage. Heeft u deze nog niet voldaan, dan verzoek
ik u vriendelijk om dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Deze bijdrage zorgt er namelijk voor dat we activiteiten
zoals bijvoorbeeld sinterklaas, kerstactiviteit, de schoolreisjes en alle andere activiteiten kunnen blijven
organiseren.
De hoogte van de ouderbijdrage is voor schooljaar 2017-2018:
Eerste kind

€ 28,00

Toelichting: indien u 1 kind op school heeft betaalt u € 28,00;

Tweede kind

€ 24,00

als u 2 kinderen op school heeft betaalt u € 52,00;

Derde kind

€ 20,00

bij 3 kinderen op school betaalt u € 72,00;

Vierde kind

€ 16,00

en bij 4 kinderen op school betaalt u € 88,00.

Mogelijkheden om de bijdrage te betalen:


U kunt het bedrag ineens zelf overmaken op bankrekening:
IBAN: NL79ABNA0496494414
Ten name van: Oudervereniging bs De Goede Herder
Onder vermelding van: Naam kind(eren) en groep(en)



Als u het bedrag liever contant wilt voldoen, mag dat ook. Doe het geld dan in een envelop met
daarop ‘Ouderbijdrage’ en natuurlijk de naam van uw kind(eren) en de groep(en).
Deze envelop kunt u afgeven aan Anja van Tilburg of aan de balie. U ontvangt dan een
ontvangstbevestiging.

Indien het voor u financieel niet mogelijk is deze ouderbijdrage te betalen, kunt u informeren of er misschien
een bijdrage in de kosten mogelijk is vanuit Stichting Leergeld. Meer informatie hierover kunt u krijgen aan
de balie of bij Anja van Tilburg.
Indien u reeds betaald heeft, kan het zijn dat de betaling en deze brief elkaar gekruist hebben. Mocht u al veel
eerder betaald hebben, neem dan even contact met mij op, dan kijken we even waar het misgegaan is.
Indien u in termijnen betaald en u heeft oktober reeds betaald, dan hoeft u verder niet te reageren. Wij
verwachten de volgende termijn dan uiterlijk 30 november.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Namens de oudervereniging
Monica Koolen
Penningmeester oudervereniging basisschool “De Goede Herder”
Tel: 06-22 42 83 10 / E-mail: monicakoolen@hotmail.com

