Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van OJBS De Keg

Venray, oktober 2015
Beste ouders/verzorgers,
Met deze brief willen we graag uw aandacht vragen voor een belangrijk aspect op onze school.
Het gaat om het zo aantrekkelijk mogelijk maken van het onderwijs aan uw kind(eren).
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten. Activiteiten zoals de
introductiedag, Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval, Pasen, laatste schoolweek, excursies en de
keuzecursus vallen hieronder. Ook de snoeptrommel gebruikt voor de verjaardag van uw kind
wordt bekostigd uit de ouderbijdrage.
Om dit te kunnen bekostigen, hebben we het schoolfonds opgericht. In dit fonds worden de
ouderbijdragen ondergebracht, die worden beheerd door de ouderraad. Van ouders, door
ouders. En dat willen we zo zorgvuldig mogelijk doen, want het is úw geld!
Elk jaar wordt op de jaarvergadering de jaarrekening van voorgaand jaar besproken en de
begroting voor het nieuwe jaar vastgesteld.
Op 14 oktober jl. zijn de ouderbijdragen voor 2015/2016 vastgesteld:
1 kind
€ 29.00
2 kinderen
€ 58.00
3 kinderen
€ 77.00
4 kinderen of meer
€ 96.00
Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen, geldt een bedrag van € 2,90 (voor
eerste en tweede kind) respectievelijk € 1.90 (voor derde kind en meer) per maand. De maand
juli wordt als laatste schoolmaand gerekend.
U kunt de ouderbijdrage overmaken op: IBANnummer: NL39INGB0007541844
t.n.v. Oudervereniging De Keg.
Vermeld alstublieft de naam/namen van uw kind(eren) als betalingskenmerk.
Als u een persoonlijke reden hebt om de bijdrage niet (geheel) te betalen, dan kunt u dat
kenbaar maken. Om daarbij uw privacy te waarborgen, kunt u dit in vertrouwen bespreken met
de directeur van de school, Hans van de Ven.
Namens uw kinderen alvast heel hartelijk bedankt!
Oudervereniging Openbare Jenaplan Basisschool “De Keg”.
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester:
Martine Litjens 0478-587794 moeder van Sven (May) en Thijs (Olga/Leanne)

Tinnegieterstraat 6 5801 RK Venray

E: ouderraad@dekeg.nl

I: www.dekeg.nl

