Zoetermeer, 30 augustus 2017

Betreft: Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018

Geachte ouders/verzorgers,
De Ouderraad (OR) organiseert extra activiteiten naast het verplichte lesprogramma in
samenwerking met de leerkrachten. Extra activiteiten zijn o.a. het 5 december-feest, kerstfeest,
disco, ontbijten in de klas, zomerfeest, afscheid musical groepen 8 en diverse sportactiviteiten,
maar ook bijv. een oliebol uitdelen of aan het eind van het schooljaar een ijsje in de klas.
Meer informatie hierover kunt u nalezen in het “Jaarverslag van de Ouderraad 2016-2017” of
op de website van het IKC. De hoogte van de ouderbijdrage blijft dit jaar ongewijzigd ten
opzichte van vorig jaar en bedraagt als volgt:
Overzicht staffelkorting
€ 22,50 Voor het 1e kind
€ 20,00 voor het 2e kind
€ 17,50 voor volgend(e) kind(eren) in 1 gezin

Te betalen
voor 1 kind
voor 2 kinderen
voor 3 kinderen etc.

€ 22,50
€ 42,50
€ 60,00

Wij verzoeken u om de ouderbijdrage over te maken voor maandag 2 oktober a.s. naar:
IBAN rekeningnummer : NL64.INGB.0002.7922.74
Ten name van
: Ouderraad De Piramide
Onder vermelding van : Naam en groep van uw kind(eren)
Let op! Dit is niet het rekeningnummer van IKC De Piramide, maar van de OR).

Heeft u een dringende reden om niet te willen/kunnen bijdragen, dan verzoeken wij u om ons
daarvan op de hoogte te brengen. Het is ook mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Dit
kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar: r.hansen@maasaccountants.nl. Zonder
financiële ondersteuning kunnen de activiteiten voor onze leerlingen namelijk niet
georganiseerd worden. Ons verzoek is dan ook niet geheel vrijblijvend, want wij rekenen op u.
Mocht u nog vragen over de ouderbijdrage hebben, stelt u ze dan gerust aan Louise Gros
(directeur IKC), Heidi Alting (voorzitter OR) of stuur een e-mail naar: or-depiramide@hotmail.com.
Met vriendelijke groeten,
namens Ouderraad IKC De Piramide

Ramona Hansen
Penningmeester

