Onderwerp: vrijwillige ouderbijdrage 2020 - 2021
juli 2020

Geachte ouder/ verzorger,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Net zoals afgelopen jaren willen wij graag onze leerlingen, naast het reguliere onderwijsprogramma,
introductie-activiteiten aanbieden. De kosten voor deze activiteiten worden helaas niet door het Ministerie
van Onderwijs vergoed. Hiervoor zijn we afhankelijk van uw vrijwillige ouderbijdrage. Ik doe daarom een
beroep op u om een financiële bijdrage te leveren van € 95,- aan de bekostiging van onze aanvullende
activiteiten.
Wat doen wij met uw vrijwillige ouderbijdrage?
Uw ouderbijdrage besteden we aan extra activiteiten en faciliteiten voor de leerlingen die het naar school
gaan voor uw kind nog leerzamer en net iets leuker maken. Denk hierbij aan de introductieactiviteiten,
projectweken, vieringen en activiteiten georganiseerd door de leerling-activiteitencommissie, het
beschikbaar stellen van de kluisjes en het gebruik van het open leercentrum. Dit jaar bedraagt de bijdrage
€ 95. Maar u bent uiteraard vrij om een hoger bedrag over te maken.
Vrijwillige ouderbijdrage (VOB) 2020 – 2021
Gebruik kluisje
Algemene schoolkosten
Activiteiten door leerlingenraad
Klassenuitje
Introductieactiviteit
Activiteit met de klas om het jaar af te sluiten
Culturele activiteiten
Totaal
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Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag voor 30 september aanstaande over te maken op rekeningnummer:
NL40 INGB 06550.16.147 t.n.v. De nieuwe Havo onder vermelding van de naam van uw kind en VOB
2020 - 2021.
Wij hopen van harte dat iedere ouder de ouderbijdrage betaalt, zodat wij alle mooie activiteiten op school
kunnen blijven aanbieden. Indien u de ouderbijdrage in termijnen wilt betalen, verzoek ik u dit aan ons door
te geven door een e-mail te sturen naar: info@denieuwehavo.vova.nl.

Met vriendelijke groet,
dhr. drs. J.W. Schoneveld (Jan-Willem),
directeur De nieuwe Havo
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