BIJLAGE

Nijverdal, juni 2018
Beste Ouders/Verzorgers,

Zoals inmiddels gebruikelijk, bieden we de ouders/verzorgers de mogelijkheid hun kinderen door middel van een jaarkaart te laten overblijven. Dit heeft voor beide
partijen voordelen; U hoeft er niet meer aan te denken om tijdig een nieuwe stempelkaart aan te schaffen en geniet bovendien een korting van 7%, wij hebben
op deze manier een beter inzicht in de kinderen die overblijven en het scheelt administratieve rompslomp. Hierbij een overzicht en opgavenformulier om uw
kind(eren) alvast in te schrijven vóór de zomervakantie. In verband met het opstellen van de presentielijsten voor het overblijven willen wij u vriendelijk verzoeken
onderstaande antwoordstrook uiterlijk woensdag 18 juli 2016 in te leveren.
Een schooljaar beslaat 38 weken, schoolvakanties natuurlijk niet meegerekend. Hierop zijn de prijzen dan ook gebaseerd. Wij maken u er op attent dat het niet
mogelijk is om dagen te ruilen en dat gemiste dagen niet op een later tijdstip kunnen worden ingehaald.
Kosten in Euro’s per kind
Per jaar
Gedeeld betalen? Per periode (3 perioden)
1 x per week
53,00
17,65
2 x per week
106,00
35,30
3 x per week
159,00
52,95
4 x per week
212,00
70,60
etc.
Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn en het overblijven nog meer voor u vergemakkelijken.
Met vriendelijke groeten, de Ouderraad
Bankrekening van het overblijven: NL83 RABO 0327 303 042 , tnv overblijven De Triangel, vermeld svp: schooljaar 2018-2019 + naam van uw zoon/dochter

Opgavenstrook 2018-2019
Ondergetekende_________________ ouder/verzorger * van _________________________
geeft hem/haar/hun * op om over te blijven op jaar/kwartaalbasis* voor ___ x per week.
Naam kind
______________

Maandag
O

Dinsdag
O

Donderdag
O

Vrijdag
O

______________

O

O

O

O

______________
O
O
O
O
(Graag aankruisen op welke dag(en) uw kind(eren) zal/zullen overblijven.
Handtekening

______________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Mailadres: ____________________________________________________________________

