Overblijfgroep Ratjetoe 2019-2020

Beste Ouders,
Hierbij ontvangt u het reglement, de tarieven en een antwoordstrook betreffende
het overblijven. Hierbij wordt u op de hoogte gesteld hoe het overblijven bij
CBS Het Kompas geregeld is.
Er zijn vaste overblijfkrachten
De coördinator is Rianne van der Knijff
De overblijfwerkgroep wordt gevormd door:
-Anja Bohré (1 aanspreekpunt)
-alle overblijfmoeders
-Brenda van Wijgerden (penningmeester)
e

De werkgroep begeleidt het overblijven en zorgt voor een goed overleg tussen
alle betrokkenen en het team van leerkrachten.
Als er vragen zijn kunt u altijd terecht bij de werkgroep.
Graag het antwoordformulier mailen naar brenda@vwijgerden.nl uiterlijk
vrijdag 30 augustus 2019!
Het formulier op tijd inleveren, want we willen graag weten met hoeveel
kinderen we gaan starten na de zomervakantie.
Als er niet op tijd betaald is, helaas voor uw kind geen overblijf!
Mocht u problemen hebben met beslissing neem u dan contact op met de
waarnemend directeur van onze school Anja Bohré.
Als u de opgave op tijd ingediend hebt, hoeft u niet meer te mailen of te bellen.
U ontvangt de factuur in september.

Geldzaken en mogelijkheden:
U kunt een knipkaart kopen, een abonnement afsluiten.
De knipkaarten kunnen contant tijdens het overblijven bij de overblijfkracht
worden gekocht. De knipkaarten voorzien van naam worden op school bewaard.
Als de knipkaart vol is zal deze aan het kind mee naar huis worden gegeven,
zodat u weet dat er een nieuwe knipkaart gekocht dient te worden ( de reeds in
gebruik zijnde knipkaarten worden gewoon opgemaakt).
Knipkaarten (op naam van kind) à 5 knippen € 10,00
à 10 knippen € 20,00
U kunt ook kiezen voor een abonnement uw korting is dan 20%. Dit bedrag
geldt voor het hele jaar.
Er wordt niet terugbetaald met terugwerkende kracht.
•
•
•
•

4 dagen
3 dagen
2 dagen
1 dag

€ 160,00 = 1,00 per keer
€ 120,00 = 1,00 per keer
€ 80,00 = 1,00 per keer
€ 40,00 = 1,00 per keer

Het rekeningnummer waar u het bedrag moet overmaken is:
IBAN rekeningnummer: NL64ABNA0524346682
•
•
•
•

Mocht u in termijnen betalen dan is dit ook mogelijk nl:
Eerste termijn uiterlijk betalen voor 11 oktober 2019
Tweede termijn uiterlijk betalen voor 13 december 2019
Derde termijn uiterlijk betalen voor 27 maart 2020
Vierde termijn uiterlijk betalen voor 12 juni 2020

Uiteraard kunt u ook in één keer betalen!
Het abonnement kan in 4 termijnen worden betaald (mag ook in één keer).
U krijgt een factuur toegestuurd, met daarop de datums van betaling.

Overblijfgroep Ratjetoe

Antwoordstrook
(uiterlijk 30 augustus 2019 mailen naar brenda@vwijgerden.nl )
Naam kind(eren):……………………………………………………
Groep:……………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………….
Woonplaats:…………………………………………………………
Telefoonnummer:…………………………………………………...
Emailadres:………………………………………………………….
1. Zal uw kind/zullen uw kinderen regelmatig of incidenteel gaan
overblijven?
0 regelmatig, nl. op ma - di - do - vrijdag
(omcirkel uw keuze)
0 incidenteel
0 weet nog niet
2.

Wilt u gebruik maken van een:
0 knipkaart
0 abonnement 1, 2, 3, of 4 dagen (omcirkel uw keuze)

3.

Keuze van betaling voor abonnement:
0 hele bedrag in één keer
0 in 4 termijnen

