Oostendorp, januari 2013
Aan de ouder(s), verzorger(s) waarvan één of meer kinderen de Christelijke Basisschool Prins Willem
Alexander te Oostendorp bezoeken.
Geachte ouder(s), verzorger(s),
De wet schrijft voor dat in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs voor
de vrijwillige ouderbijdrage, jaarlijks een aparte overeenkomst met de ouders of verzorgers van de
toegelaten kinderen moet worden afgesloten. De overeenkomst heeft daarom ook maar een
geldigheid van 1 schooljaar. Met het ondertekenen van de overeenkomst gaat u akkoord met het
betalen van de ouderbijdrage.
Wij verzoeken u daarom deze overeenkomst te ondertekenen en voor 16 februari a.s. in te leveren
bij één van de leerkrachten van uw kind(eren)! Als gezin kunt u volstaan met het inleveren van
een formulier, waarop alle kinderen vermeld staan.
In overleg met het schoolbestuur is besloten de inning van de ouderbijdrage en de aanvullende
bijdrage voor het schoolreisje/-kamp m.b.v. automatische incasso te doen. De redenen hiervoor zijn
van kostentechnische en organisatorische aard. Maar bovenal de veiligheid voor onze kinderen. Zij
hoeven zo niet meer met contanten naar school te komen. De hoogte van het schoolreis- en
schoolkampbedrag is nog niet bekend maar zal t.z.t. in de nieuwsbrief bekend gemaakt worden.
Geeft u liever geen machtiging af dan kunt u de ouderbijdrage ook o.v.v. de na(a)m(en) van de
kinderen voor 1 april overmaken op 3876.54.666, t.n.v. de ouderraad PWA-school.
Echter onze voorkeur gaat uit naar de incasso. Het bedrag zal voor de eerste keer rond 23 februari as.
van uw rekening worden afgeschreven. I.v.m. wijzigingen in het betalingsverkeer wil ik u verzoeken
om uw IBAN nummer op te geven. Dit rekeningnummer van 18 posities zal vanaf 01-02-2014 de
standaard zijn. Echter ons telebankiersysteem is al geschikt voor om de IBAN-nummers te verwerken.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb. Mochten er toch nog vragen en of
opmerkingen zijn neemt u dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op (06) 20 85 94 19.
Met vriendelijke groeten,

Ben Gardebroek
Penningmeester Ouderraad

