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Geachte Ouders/verzorgers,
Zoals u wellicht weet verzorgt de ouderraad samen met het team van Basisschool de
Verrekijker diverse activiteiten voor de schoolkinderen. Deze activiteiten zijn o.a. Sinterklaas,
Kerstmis, carnaval, Pasen, sportdag, laatste schooldag en niet te vergeten de schoolreis.
Deze activiteiten worden bekostigd door middel van de ouderbijdrage. Door middel van het
betalen van de ouderbijdrage kunnen uw kinderen deelnemen aan de activiteiten en bent u
automatisch lid van de oudervereniging.
Deze ouderbijdrage bedraagt € 20,- per kind per jaar.
Om de bankkosten te drukken, maar ook voor uw en ons gemak vragen wij om te betalen
door middel van automatisch incasso.
De procedure is als volgt:
Bij automatische incasso machtigt u de Oudervereniging van Basisschool de Verrekijker om
één maal per jaar de ouderbijdrage voor uw kind te innen.
Per kind (waar u nog geen machtiging voor heeft afgegeven) vult u dus één machtiging in.
U vult de machtiging in de bijlage volledig in en mailt deze getekend retour of levert deze in
op school, aan de leerkracht van uw kind of op Ellerweg 21 Kelpen-Oler.
Als in de toekomst de ouderbijdrage verhoogd wordt, krijgt u hiervan een schriftelijke
bevestiging en is er geen nieuwe machtiging nodig.
Indien u niet wenst/kan deelnemen aan de automatische incasso, vragen we u het
verschuldigde bedrag per omgaand over te maken op IBANnr. NL33 RABO 0113905882
ten name van Ouderraad De Verrekijker, Ell onder vermelding van:
“Ouderbijdrage 2017/2018” en de naam en de groep van uw kind.
Voor een voorspoedige afhandeling hebben we de automatische incasso of betaling graag
voor 1 decenber 2017 binnen. Mochten er naar aanleiding van dit schrijven nog vragen zijn,
horen we die graag. Twijfelt u of u een machtiging voor u kind heeft ingevuld, neem dan
contact op via onderstaand mailadres, dan kijk ik dit voor u na.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Ouderraad
Wildred Bossers
boompjesnest@home.nl

