Beste ouders/verzorgers,
De Kindercampus Zuidas heeft net als alle andere scholen een Ouderraad. Maar wat is dat
eigenlijk? En de ouderbijdrage, waarvoor is die bedoeld? Dat gaan we u in deze brief uitleggen!
De ouderraad (OR)
De Ouderraad organiseert namens de ouders samen met de schoolleiding en de leerkrachten extra
activiteiten op school. Denkt u daarbij aan:
●
●
●
●
●
●
●
●

Bezoek van Sinterklaas
Sinterklaascadeautjes voor de jongste groepen
Kerstversiering
Springkussen en ijsjes tijdens de sportdag
Eindfeest
Gekleurde hesjes voor groep 1,2,3
Aanschaf van boeken voor de schoolbibliotheek
Klassepot waaruit leerkrachten kleine uitgaven kunnen doen

De ouderbijdrage
Leuke activiteiten dus, waar de kinderen veel plezier aan beleven! Ondanks de enthousiaste inzet
van ouders en leerkrachten is dit helaas niet gratis. Om de activiteiten mogelijk te maken is er
daarom een jaarlijkse ouderbijdrage. Daarbij moet u denken aan een bedrag van €40 per jaar. Deze
bijdrage is uiteindelijk vrijwillig. Maar omdat we de activiteiten

organiseren voor alle kinderen en
we dat willen blijven doen, is het van belang en wel zo eerlijk als ook alle ouders meebetalen.
Machtiging
Daarom zouden we u willen vragen deze machtiging in te vullen. Daarmee kan het bedrag van uw
rekening worden geschreven. Is het voor u financieel moeilijk om het bedrag in één keer te betalen?
Dan is het ook mogelijk om in delen te betalen. Als uw kind van school gaat, stopt de machtiging
vanzelf.
Verantwoording
Wat gebeurt er precies met uw geld? Aan het eind van elk schooljaar zal de OR in een financieel
jaarverslag bedoeld voor de ouders uitleggen waaraan het geld is besteed.
Meedoen?
Als u ideeën heeft, wilt helpen bij activiteiten of zelf lid van de OR wilt worden, bent u van harte
welkom! Wij zijn te bereiken op het emailadres or@kindercampuszuidas.nl
Met vriendelijke groet,
De oudercommissie

Machtigingsformulier doorlopende automatische incasso (SEPA)
Ouderraad Kindercampus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam
Kvk nummer 66074150
Incassant ID NL80IKC660741500000
Kenmerk: Ouderbijdrage Kindercampus Zuidas
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de ouderraad van de Kindercampus
Zuidas doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag (richtlijn €40, per
jaar) van uw IBAN af te schrijven wegens ouderbijdrage en uw bank om doorlopend een bedrag
van uw IBAN af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Ouderraad Kindercampus Zuidas.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Zorgt u er alstublieft voor dat er geen beperkingen op de opgegeven IBAN staan en dat er
voldoende saldo op uw IBAN staat.
Naam

........................................................................................................

Adres

........................................................................................................

Postcode

............................................

Woonplaats

........................................................................................................

Telefoon nummer

........................................................................................................

Rekeningnummer [IBAN] ........................................................................................................
Rekening t.n.v

........................................................................................................

Naam kind / klas

............................................................................. / ......................

Plaats en datum

Handtekening

.................................................................

.................................................................

