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Nieuwsbrief
Thuisonderwijs
In de bijlage van deze nieuwsbrief meer

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage

informatie over het thuisonderwijs van

Binnenkort vindt er weer een incasso van de

komende week. Leest u deze informatie

vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor

goed. Vanaf komende week willen we graag

het schoolreisje plaats. Als u een machtiging

dat alle kinderen van de groepen 3 t/m 8

heeft afgegeven hoeft u verder niks te doen.

iedere dag van 9.00 uur tot 12.00 uur online
aanwezig zijn in Google Meet voor instructies

De ouderbijdrage is voor ons heel belangrijk,

en ondersteuning van de kinderen bij het

omdat wij mede hierdoor de feesten en

maken van de opdrachten.

andere leuke dingen voor de kinderen kunnen
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bekostigen.

Toetsweken Cito

De incassomomenten van dit schooljaar

Normaal gesproken zijn de toetsweken in

zijn:

januari. Deze zullen voorlopig worden

3e week van januari 2020

uitgesteld.

3e week van april 2020

Afgelast/uitgesteld
ivm Corona

Dit jaar wordt het bedrag aangepast,
aangezien de schoolreisjes van vorig
schooljaar niet door zijn gegaan ivm Corona.

De doemiddagen van het Linde College en

Ouders die het schoolreisje van vorig

het AOC Terra worden afgelast. Voor de open

schooljaar reeds betaald hadden, krijgen

dagen worden alternatieven bedacht. Meer

zodoende geen factuur voor het schoolreisje

informatie hierover volgt.

van dit schooljaar.
De ouders van groep 3 en 8 krijgen voor het
aanvullende bedrag nog wel een factuur. Dit

Nieuwe
leerlingen

komt doordat het schoolreisje van groep 3
duurder is dan dat van groep 1/2. Hetzelfde
geldt voor kamp van groep 8 t.o.v. het

Het is een beetje een vreemde tijd om

schoolreisje van groep 7. Voor groep 3 is de

nieuwe leerlingen te verwelkomen. Toch

toeslag € 22,50 en voor groep 8 € 20,00.Het

willen twee nieuwe leerlingen van harte

bedrag wat binnenkort wordt afgeschreven is

welkom heten.

als volgt:

We wensen hen een fijne en een plezierige

Groep 1-2

schooltijd toe!

€ 12,50 voor kinderen die vorig schooljaar
het schoolreisje reeds betaald hebben.
€ 21,25 voor nieuwe kinderen.
Groep 3
€ 23,75 per incasso

Groep 4-7
€ 12,50 per incasso
Groep 8
€ 22,50 per incasso
Ouders die niet met de automatische incasso
betalen krijgen later dit jaar voor hetzelfde
bedrag een factuur.

Oud papier
In verband met Corona zal er op maandag 18
januari geen oud papier worden opgehaald.

Voor volgende week

Met het thuisonderwijs!

Agenda
18 januari

Oud papier (afgelast ivm Corona)
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