Alkmaar, 15 oktober 2018
Betreft: vrijwillige ouderbijdrage

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Ieder jaar worden vanuit de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd.
Dit wordt gefinancierd met het geld dat we ontvangen vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.
In onderstaande tabel kunt u terugvinden wat de ouderbijdrage is voor uw kind(eren).
Groep
1 en 2
3 t/m 7
8
Bedrag
€ 42.50
€ 45.00
€ 100.00
Deze bedragen gelden voor kinderen die vanaf het begin van het schooljaar op school zitten of in de periode
t/m de kerstvakantie hun 1e schooldag hebben op de Burijn.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor verschillende activiteiten zoals St. Maarten, Sinterklaas, Kerst,
Carnaval, Pasen, Koningsdag, schoolreisje en voor de overige kosten die gemaakt worden door de Ouderraad
om deze activiteiten te kunnen organiseren. Hieronder vindt u een uitsplitsing van deze kosten.

Feestdagen t/m kerst
Overig t/m kerst
Feestdagen na kerst t/m koningsdag
Overig na kerst t/m koningsdag
Schoolreisje
Afscheid groep 8

1 en 2
€ 12.00
€ 3.00
€ 4.00
€ 3.00
€ 20.50
€
-

Groep
3 t/m 7
€ 12.00
€ 3.00
€ 4.00
€ 3.00
€ 23.00
€
-

8
€ 12.00
€
3.00
€
4.00
€
3.00
€ 66.00
€ 12.00

Het geld komt rechtstreeks ten goede aan uw kind. Wij gaan er bij het maken van de plannen voor een jaar
van uit dat de ouderbijdrage voor alle kinderen betaald wordt. Als er niet betaald wordt kunnen we de
activiteiten niet meer op dezelfde manier blijven organiseren.
We willen u ook dit jaar weer vragen om het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage zo spoedig mogelijk
(voor 1 december 2018) aan ons over te maken op onderstaand rekeningnummer.
NL37 INGB 0005 3274 67 t.n.v. ACTIVITEITEN COMMISSIE RK BASISSCHOOL DE BURIJN te
Alkmaar o.v.v voor- en achternaam en groep van uw kind.
Kunt u het per kind apart overmaken?
U mag het bedrag in termijnen betalen. Geef dit a.u.b. aan in de omschrijving van uw 1e betaling.
U kunt het bedrag ook contant voldoen bij de leerkracht van uw kind. Daarvoor kunt u het bijgevoegde
invulstrookje gebruiken.
Voor ouders die in aanmerking komen voor de regeling ‘AlkmaarPas – Kinderen doen mee’ is er de mogelijk
om de ouderbijdrage met uw pas via een app te voldoen bij de penningmeester. Als u aangeeft via de
AlkmaarPas te willen betalen, kunnen we daarvoor een afspraak maken. We zijn er bewust van dat de
tegoeden pas per 1 januari 2019 worden opgehoogd. Een hierdoor ontstane late betaling zal geen invloed
hebben op de deelname van uw kind aan de activiteiten op school.
Voor vragen of een afspraak voor betaling m.b.v. de AlkmaarPas kunt u ons mailen op
penningmeester_or_deburijn@hotmail.com.
Hartelijk dank,
De penningmeester van de Ouderraad van de Burijn.

