Ouder Activiteiten Commissie
St. Gerardusschool
Kerkstraat 155
7532 AS Glanerbrug
Glanerbrug, schooljaar 2014‐2015

Betreft:

Betaling Ouderbijdrage schooljaar 2014 – 2015

Geachte ouder/verzorger,
Wij heten uw zoon/dochter van harte welkom op de St. Gerardusschool.
Wellicht heeft u al een kind/meerdere kinderen op deze school en bent u bekend met de Ouder
Activiteiten Commissie (OAC).
De OAC is een groep actieve ouders, de gekozen klasse‐ouder van iedere groep, die gedurende het jaar
samen met het Onderwijzend Team tal van extra activiteiten organiseert voor de leerlingen.
Voorbeelden zijn het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval, Pasen en andere bijzondere
gebeurtenissen.
Voor het organiseren van deze activiteiten vraagt de OAC een ouderbijdrage van u.
De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de groep waar uw kind in zit en het moment waarop uw
kind op school instroomt. In de tabel op de volgende pagina staan de bedragen weergegeven.
De ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL26 RBRB 0982 0787 81 t.n.v. OAC St.
Gerardusschool.
Graag voor elk kind de naam en groep vermelden.
Wij zien de ouderbijdrage graag binnen 4 weken na ontvangst van deze brief tegemoet zodat de OAC de
extra activiteiten voor uw kind(eren) weer mogelijk kunnen maken.
Ouders/verzorgers die ondersteund worden door Stichting Leergeld verzoeken we contact op te nemen
met onze directeur Rob Veldhuizen of ondergetekende in verband met de werkwijze van Stichting
Leergeld. Hier willen we u graag persoonlijk over informeren.
Mocht u reeds tot betaling van de ouderbijdrage zijn overgegaan dan kunt u deze brief als niet
verzonden beschouwen.
Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groeten,
Namens de OAC

Erna Eidhof
Penningmeester
Telefoon: 06 12509606
e‐mail: paul‐erna@home.nl
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schooljaar 2014‐2015

Ouderbijdrage St. Gerardusschool schooljaar 2014 – 2015
Groep

Moment van instromen

Bedrag ouderbijdrage

instroom t/m 7 Leerlingen die gedurende het hele schooljaar aanwezig zijn
Leerlingen die instromen vanaf 1 januari 2015
Leerlingen die instromen vanaf 1 mei 2015
groep 8:
Leerlingen die gedurende het hele schooljaar aanwezig zijn

€ 37,50
€ 27,50
€ 20,00
€ 87,50

Graag voor elk kind de naam en groep vermelden.
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