Ouderraad IKC de Regenboog
Bemmel, 19 September 2018
Betreft: ouderbijdrage schooljaar 2018/2019
Email: ouderraad.deregenboog@stichtingatos.nl
Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!
Wij hopen dat uw kind een mooi en leerzaam jaar zal hebben op IKC de Regenboog. Naast het leren
willen wij activiteiten blijven aanbieden, die het onderwijs op IKC de Regenboog nog aantrekkelijker
maken. Daarom vragen wij u elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage voor deze activiteiten.
Waarom hebben we de ouderbijdrage zo hard nodig?
De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten buiten het reguliere onderwijs. Denk hierbij aan het
Sinterklaasfeest, de kerstviering, Pasen, koningsspelen, kleuterreisje, schoolreis, afscheidsfeest groep 8,
verschillende projecten/excursies, de versieringen voor de hele school en nog veel meer!
Dit zijn allemaal activiteiten die niet uit het budget van het Ministerie van Onderwijs kunnen worden
betaald. Zonder uw bijdrage kunnen we deze activiteiten helaas niet organiseren.
Voor het schooljaar 2018/2019 is de ouderbijdrage, voor leerlingen van IKC de Regenboog, als volgt
vastgesteld:
1e kind: € 35,00
2e kind: € 30,00
3e kind: € 25,00
4e kind: € 20,00
Ouderbijdrage vóór 1 november aanstaande overmaken.
Graag ontvangen wij de ouderbijdrage vóór 1 november 2018 op IBAN Nummer
NL04RABO0105732117 t.n.v. Ouderraad de Regenboog te Bemmel, onder vermelding van de naam van
uw kind + de groep + ouderbijdrage schooljaar 2018-2019.
Als het betalen van de ouderbijdrage voor u financieel gezien een probleem is, vragen wij u
vóór 1 november as. contact op te nemen met de directeur van de school of penningmeester van de
Ouderraad middels de voor u bekende contactgegevens (bij voorkeur per mail). Er wordt dan gezocht naar
een passende oplossing.
De voorbereidingen voor diverse activiteiten zijn inmiddels in volle gang. Wij doen als ouderraad ons best
om er voor uw kind een onvergetelijk schooljaar van te maken. Wilt u ook een rol spelen dan kunt u ook
contact met ons opnemen.
Namens de ouderraad, de medezeggenschapsraad en team van IKC de Regenboog alvast hartelijk dank
voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad,
Elke van der Wiel-Cremers (penningmeester)

