Molenvlietsedijk 3
4691 HS Tholen
tel.: 0166 – 603310
e-mail: cnsderegenboog@vpcotholen.nl
website: www.cnsderegenboog.nl

Tholen, 11-09-2018
Aan: de ouders / verzorgers van de leerlingen van CNS De Regenboog
Betreft : Inning ouderbijdrage schooljaar 2018 - 2019
Beste ouders / verzorgers,
Ook dit jaar wil de ouderraad, namens de school, weer de ouderbijdrage innen. Het bedrag
voor dit schooljaar is als volgt berekend:
• Schoolfonds (alle groepen) € 17,50
• Schoolreis (groepen 1 en 2) € 17,50
• Schoolreis (groepen 3, 4, 5, 6 en 7) € 32,50
• Schoolkamp (groep 8) € 57,50
• Bijdrage typecursus gr. 8 (groep 8) € 13,50
Dit resulteert dan in de volgende bedragen per kind:
• Groepen 1 en 2: € 35,00 (schoolfonds en schoolreis)
• Groepen 3 t/m 7: € 50,00 (schoolfonds en schoolreis)
• Groep 8: € 88,50 (schoolfonds, schoolkamp en bijdrage typecursus)
De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage namens de school. Nadere uitleg en
informatie over de ouderbijdrage kunt u vinden in de schoolgids op onze website.
Wij verzoeken u om het juiste bedrag binnen 14 dagen over te maken op het volgende
bankrekeningnummer: NL50 RABO 0340 2148 21 t.n.v. CNS De Regenboog, Tholen. Wilt u
zo vriendelijk zijn om bij de betaling de naam van uw kind(eren) en de groep(en) van uw
kind(eren) te vermelden?
Bij eventuele problemen of vragen met betrekking tot de ouderbijdrage kunt u contact
opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
John Oerlemans
0166-603310
j.oerlemans@vpcotholen.nl
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Onderstaande informatie is voor de ouders van kinderen die gedurende het schooljaar
instromen / zijn ingestroomd.
Het bedrag van € 17,50 schoolfonds is voor leerlingen die het gehele schooljaar op school
zijn. Voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen gelden onderstaande bedragen
(= € 1,75 per schoolgaande maand).

Ingestroomd in
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018
januari 2019
februari 2019
maart 2019
april 2019
mei 2019
juni 2019
juli 2019

Bedrag in euro’s
17,50
15,75
14,00
12,25
10,50
8,75
7,00
5,25
3,50
1,75
geen schoolfonds

