Gouda, 7 september 2018
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Het schooljaar is weer begonnen en daarmee zijn ook de activiteiten van de Oudervereniging weer
van start gegaan.
Als ouder van RKBS De Goudakker heeft uw kind recht op deelname aan de activiteiten die de
Oudervereniging organiseert vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Dit schooljaar is er besloten om een
kleine wijziging door te voeren met betrekking tot de ouderbijdragen.
De wijziging bestaat er in het kort uit dat de ouderbijdrage gesplitst is in een verplicht deel en een
vrijwillig deel. Voor de grotere activiteiten als het schoolkamp, de schoolreis en het kleuterfeest
vragen we een verplichte bijdrage. Voor de overige activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst,
Pasen, disco, excursies e.d. vragen wij een vrijwillige bijdrage.
De verplichte bijdrage voor het schoolkamp (groep 8) is € 85,De verplichte bijdrage voor het schoolreisje (groep 3 t/m 7) is € 25,De verplichte bijdrage voor het kleuterfeest (groep 1 en 2) is € 25,De vrijwillige bijdrage voor alle overige activiteiten is € 22,50

Groep
1 t/m 7
8

Ouderbijdragen
22,50
22,50

Kleuterfeest/schoolreis/kamp Totaal
25,00
47,50
85,00
107,50

Wij hopen dat we ook dit schooljaar weer veel leuke activiteiten kunnen organiseren en zijn daarom
erg blij met uw contributie. Wij bieden u de mogelijkheid gespreid te betalen. Als u hiervan gebruik
wilt maken dient u het strookje onderaan deze brief voor 31 oktober 2018 in de rode brievenbus van
de Oudervereniging te deponeren. U ontvangt dan een nieuwe brief met de deelbedragen en de
betaaltermijnen van de penningmeester.
Als u niet in termijnen betaalt, kunt u de bedragen overmaken naar rekeningnummer
NL47 INGB 0002 0785 63 t.a.v. De Goudakker te Gouda. Vermeld hierbij de naam van uw kind en
groep in de omschrijving bij uw betaling.
Wij vragen u de beide contributies uiterlijk 1 november 2018 te voldoen.
Mocht u niet in staat zijn de contributie te voldoen, neem dan contact op met de schooldirectie.
We wensen u, maar vooral alle kinderen van “De Goudakker”, een heel gezellig schooljaar!

Het bestuur van de Oudervereniging

Ja, ik wil de contributie graag in termijnen betalen
Naam kind(eren)

: ......................................................................................................................

Groep(en)

: ............................

Ik wil graag in 2 / 4* termijnen betalen (*doorhalen wat niet van toepassing is)

Graag vóór 31 oktober deponeren in de rode brievenbus van de Oudervereniging (deze hangt bij
de hoofdingang in het tussenportaal)
Of mailen naar or.degoudakker@degroeiling.nl

