Betreft: ouderbijdrage 2019-2020

Zwolle, 04-11-2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
Op Sbo Facet worden verschillende feestelijke, culturele en sportieve activiteiten georganiseerd. Veel
van deze activiteiten kunnen niet uit het schoolbudget betaald worden, maar zijn afhankelijk van de
vrijwillige ouderbijdrage. Denk bijvoorbeeld aan het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, carnaval, het
afscheid van groep 8, excursies, de aankleding van de school bij de verschillende thema’s etc.
Uw ouderbijdrage is belangrijk, want zonder financiële ondersteuning kunnen deze activiteiten niet
worden georganiseerd. De OR en de administratie van Sbo Facet zijn verantwoordelijk voor het
beheer van de ouderbijdrage en voor de kosten van het jaarlijkse schoolreisje en kamp. De
ouderbijdrage is vrijwillig.
Hoogte ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, is de ouderbijdrage voor dit schooljaar wederom
vastgesteld op €17,50 per leerling. Mochten er te weinig ouders/verzorgers de ouderbijdrage
betalen, dan kan het zo zijn dat er geen cadeautjes kunnen worden gekocht met Sinterklaas. We
hopen dat dit niet aan de orde zal zijn.
De kosten voor schoolreisje/kamp, worden nader bekeken. Dit is afhankelijk van de activiteit die
georganiseerd wordt. Hier krijgt u rond maart 2020 nader bericht over.
Als u een minimuminkomen heeft en de kosten van vrijwillige ouderbijdrage en/of schoolreis niet
kunt voldoen, kunt u zich wenden tot onze financiële medewerker Nicole Kwakman (werkzaam
woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend), email: n.kwakman@catent.nl
Mocht u principiële bezwaren hebben, dan horen wij dat ook graag van u. We gaan er vanuit dat u
dan contact opneemt met directeur Sbo Facet, John Verweij mail: directie.sbofacet@catent.nl.
Contante betaling:
Aanstaande donderdag 7 november en vrijdag 8 november zit aan het begin van de schooldag
vanaf 8.30 uur tot 9.00 uur, een lid van de ouderraad klaar (bij de picknick-tafel met Facetvlag) om
alle enveloppen in te nemen. De enveloppen zijn voorzien van naam en groep, hierin kunt u de
bijdrage stoppen.
Wilt u het liever per bank overmaken:
Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage vóór 8 november 2019 over te maken op
rekeningnummer IBAN NL05RABO0302749284 t.n.v stichting Catent, onder vermelding van vooren achternaam van uw kind(eren) en de groep(en).
Wilt u in ieder geval deze brief op 7 of 8 november inleveren op school.
Met vriendelijke groet namens de OR en administratie Sbo Facet en OR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders/verzorgers van………………………………… Groep……………………………..
⃝ Leveren de envelop met contant geld in op donderdag 7 of vrijdag 8 november op school.
⃝ Maken per bank de bijdrage over.

