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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Zoals elk jaar vragen wij u om een bijdrage in de kosten van schoolactiviteiten van dit
schooljaar.
Net als vorig jaar is deze ouderbijdrage door de MR vastgesteld op € 45,- per kind.
Zit uw kind in groep 8, dan vragen we tevens een bijdrage voor het 3-daagse kamp.
Betaling
We vragen u om te betalen door een internet-betaling of overschrijving.
Vermeld daarbij altijd de naam/namen van uw kind(eren), zodat wij weten voor wie
er betaald is.
De ouderbijdrage voor een leerling van groep 1 t/m groep 7 is € 45,- per leerling.
De ouderbijdrage voor een leerling van groep 8 is
€ 95,-per leerling.
We verzoeken u het bedrag voor uw kind(eren) voor 8 november over te maken op:
Banknummer:

NL 75 INGB 0007 06 71 57
T.n.v. Salto OR de Tempel
te Eindhoven

Onder vermelding van :

Voor- en achternaam van uw kind(eren)
Schooljaar 17/18

Indien u dat wenst, kunt de ouderbijdrage ook in 2 termijnen betalen. De eerste
termijn dan a.u.b. voldoen voor 8 november, de tweede termijn voor 14 januari.
Toelichting ouderbijdrage
Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool. Wel vragen wij om een
bijdrage aan extra activiteiten, zoals het sinterklaasfeest en het schoolreisje of kamp.
In het overzicht op de tweede pagina ziet u welke extra activiteiten dit zijn.
Deze extra activiteiten zijn een waardevol onderdeel van het onderwijs, het sociale
groepsproces, de sociaal-culturele vorming en de burgerschapsvorming. We
ontvangen voor deze activiteiten geen bekostiging van de overheid, dus zonder uw
bijdrage kunnen we deze activiteiten niet organiseren.
Hoewel het een vrijwillige bijdrage is, doen we daarom een dringend beroep op u om
deze wel te betalen.
Ons uitgangspunt: iedereen doet mee
Hoewel de extra activiteiten geen verplicht onderdeel van het onderwijsaanbod zijn,
voegen ze veel toe aan het samen leren, leven, bewegen en vieren op school en in
de groep. Wij gaan er daarom van uit dat alle kinderen aan alle activiteiten meedoen.
Heeft u moeite om de ouderbijdrage te betalen, dan zijn er 3 mogelijkheden:
1. Betalen in 2 termijnen: de eerste termijn graag voldoen voor 8
november, de tweede termijn voor 14 januari.
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2. Betalen in meer termijnen: neem contact op met de directeur voor een
regeling op maat.
3. Beroep doen op stichting Leergeld: neem telefonisch contact op met
stichting Leergeld voor aanmelding: tel. 040-213 11 41
LET OP: ook als u al eerder gebruik hebt gemaakt van Stichting
Leergeld, moet u de brief aan hen doormailen (elk jaar opnieuw).
Mail naar secretariaat@leergeld-eindhoven.nl of stuur naar
Stichting Leergeld Eindhoven, Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven.

Opbouw en besteding van de ouderbijdrage

Onderdeel
a

b

a+b

Omschrijving

Schoolreis groep 1 t/m 7
of
Kamp groep 8
Festiviteiten en klassenactiviteiten:
Sinterklaas, kerst, nieuwjaar, carnaval,
sportdag, projecten, cultuur, excursies,
musical.
Totaal

Groep

1 t/m 7

8

€ 25,00
€ 75,00
€ 20,00

€ 20,00

€ 45,00

€ 95,00

Vragen
Heeft u nog vragen over de bijdrage of de betaling ervan, dan kunt u contact
opnemen met ondergetekende door te mailen naar: e.reijners@bs-tempel.nl, te
bellen naar: 040-241 26 71 of binnen te lopen op dinsdag, donderdag of vrijdag.

Met vriendelijke groet,

Ellen Reijners
Directeur Salto montessorischool de Tempel

