OVERBLIJVEN.

Vaste overblijvers:
Dit zijn de leerlingen die de hele maand drie dagen per week overblijven.
Voor hen geldt een gereduceerd tarief.
Bij dit tarief is rekening gehouden met de maanden waarin vakanties/vrije dagen vallen.
Tarief voor het schooljaar 2017-2018
augustus
september
oktober
november
december
januari

€ 4,50
€ 17,00
€ 14,00
€ 17,00
€ 11,00
€ 14,00

februari
maart
april
mei
juni
juli

€ 10,00
€ 17,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 17,00
€ 4,50

Er is geen korting voor het tweede kind.
Ook is er geen korting als uw kind twee keer per week overblijft.
Bij een derde of vierde kind ontvangt u € 5,00 korting per kind.
Bij ziekte langer dan 2 weken aan één stuk kunt u zich melden bij ondergetekende voor
restitutie.
Het losse overblijven kost € 1,50 per keer.
De kinderen krijgen drinken op school. Brood geeft u zelf mee!
Indien uw kind een melkallergie heeft kunt u dit bij juffrouw Marga doorgeven.
U kunt het bedrag op verschillende manieren betalen.
• Aan het begin van de maand contant betalen bij juffrouw Marga (niet op woensdag)
• Aan het begin van de maand overboeken op onze rekening.(zie bovenstaand
schema)
• Per kwartaal overboeken op onze rekening ( € 34,00 € 42,00, € 37,00 en € 31,00) ( €
3,-- extra korting)
• Per halfjaar overboeken op onze rekening ( € 76,00 en € 68,00) ( € 3,-- extra korting)
• Het jaarbedrag van € 140,00 overboeken op onze rekening. ( dus: € 7,-- extra korting)
Nog enkele regels:
• Aan het begin van elke maand betalen, indien een maand niet betaald is mag uw
kind niet meer overblijven. (Zodra wij een herinnering moeten sturen worden € 2,50
administratiekosten in rekening gebracht)
• Dit geldt ook voor de kinderen die los betalen, is er drie keer niet betaald mag uw
kind niet meer overblijven.
• Als uw kind niet meer vast overblijft, dient u de school hiervan persoonlijk in kennis te
stellen.
• Kinderen die los betalen dienen € 1,50 per keer te betalen.
• Indien het gedrag van uw kind te wensen overlaat kan hij/zij de gele en daarna de
rode kaart krijgen. (zie hiervoor de schoolgids: bijlage 3)

Rekeningnummer: Rabobank: NL27RABO01247.34391 t.n.v. Mw. H. Sevenheck-Bonnie
o.v.v. de periode en de naam (namen) van uw kind(eren)+de groep(en).
Met vriendelijke groeten
M.Kraft-Schulteis

N.b. Aanvragen van een bijdrage bij Stichting Leergeld Parkstad voor het overblijven moet
vóór 1 oktober 2017 worden ingediend!
Meer informatie vindt u op Isy ( zie bericht ).

