OUDERVERENIGING
Nieuwsberichten van de oudervereniging van het Podium

Ouderbijdrage
2019 - 2020

Beste ouder / verzorger,
J aarlijkse

Schoolreisje

Sinterklaas feest

De oudervereniging is al weer druk bezig met het maken van plannen.
We hebben als doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van de school en het schoolteam te ondersteunen bij diverse activiteiten.
Denk hierbij o.a. aan Sinterklaas, Kerst, Goede doelen acties, eindfeest,
boekenweek, bibliotheek en schoolreisjes.
Tevens betalen wij de kosten voor het openbaarvervoer van de
culturele uitstapjes. Om alle activiteiten mogelijk te maken is er enerzijds
geld nodig (waarvoor deze brief) maar ook jullie betrokkenheid.
Ben jij bereid om dit jaar te helpen met de organisatie van de
activiteiten, stuur dan een mail naar ouders@abbshetpodium.
De bijdrage voor het hele schooljaar is € 61,- per kind (vanaf 4e kind gratis).
Voor kinderen die op school komen na 31 december 2019, geldt een
bijdrage van € 41,- per kind. De ouderbijdrage is niet verplicht maar
voor de school wel onmisbaar.

De OV is opzoek naar ouders die ons hierbij willen
helpen! Want wij kunnen dit niet zonder uw hulp!

Overmaken ouderbijdrage
Wij willen u vriendelijk vragen het geld vóór 31 oktober 2019 over te maken op
Rekeningnummer NL91 INGB 0004 6311 99 ten name van Oudervereniging Het Podium
onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren) + GROEP.
• Hele schooljaar is € 61,- per kind
• Half schooljaar is € 41,- per kind (kind pas na 31 december 2019 op Podium)
Het is vanaf dit jaar mogelijk om de ouderbijdrage te doen met de Amsterdamse Stadspas.
U kunt deze elke dinsdagochtend laten scannen op de
administratie, die gevestigd is op de 2e etage van het Podium.
U kunt ook via de mail contact opnemen met Aster Sneeuw
(a.sneeuw@abbshetpodium.nl) Mocht u (nog) niet beschikken
over een Stadspas en niet in staat zijn om dit bedrag te betalen,
dan verzoeken wij u dit bij de administratie bekend te maken, die
zal u daarbij verder helpen.

ouders@abbshetpodium.nl
MR@abbshetpodium.nl

