Antoniusstraat 10
5469 EW Keldonk
tel. 0413-216231
fax 0413-213135
e-mail antonius@skipov.nl
website www.antoniusskipov.nl
Keldonk, september 2017
Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarom willen wij u vragen te denken aan het betalen van
de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage voor een volledig schooljaar bedraagt vanaf dit schooljaar € 20,- per kind.
Wij hebben gemerkt dat de kosten afgelopen schooljaar zijn gestegen, vandaar deze verhoging.
Dit bedrag besteden wij aan activiteiten zoals:
• Sinterklaas met een snoepzak en een klein cadeautje.
• Kerstactiviteit.
• Carnaval; een cadeautje voor de jeugd.
• Attenties voor de leraren zoals Dag van de leraar, afscheid, geboorte etc.
• Pasen.
• Een bijdrage aan het ieder jaar terugkerende schoolreisje.
• Het afscheid van groep 8.
• Een bijdrage aan het groep 8 kamp.
• Een bijdrage aan de afscheidsborrel van groep 8 en een afscheidscadeau voor alle
schoolverlaters.
Waarschijnlijk zal de eigen bijdrage voor het schoolreisje ook verhoogd worden. Wij verwachten dat dit
op een bedrag van ongeveer € 8,00 per kind uitkomt. Hierover informeren wij u rond april/mei nader.
Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage door middel van internetbankieren over te maken. Dit kunt
u doen op IBAN nummer: NL62RABO 0106246240 t.n.v. Skipov ouderraad Antoniusschool onder
vermelding van de namen van de kinderen en de groepen.
Indien u de ouderbijdrage niet in één keer kunt voldoen, kunt u contact opnemen met de heer Leon
van Boxtel (directeur) van onze school of met de ouderraad om samen te kijken naar een passende
oplossing.
Graag verzoeken wij u het bedrag over te maken voor 1 januari 2018, zodat wij zorg kunnen dragen
voor een goed verloop van de komende activiteiten.
Mocht u nog vragen hebben of zijn er onduidelijkheden dan kunt u de website van de Antoniusschool
raadplegen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad
Natasja van Wanrooij (06-47994381)
Bianca van der Walle (06-30376979)

Antoniusstraat 10
5469 EW Keldonk
T (0413) 261 231
E antonius@skipov.nl
I www.bsantonius.skipov.nl

