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Jarig
Wij feliciteren Edris Massir van harte met zijn verjaardag.

Schoolfoto’s
Vrijdag 2 november zijn de inlogkaarten voor de schoolfoto’s meegegeven. U kunt hiermee de
portretfoto’s van uw kind(eren) bekijken en bestellen. U heeft 10 dagen om van een gratis groepsfoto
te profiteren. Na deze 10 dagen zal u hiervoor moeten betalen.

Bezoek kinderboerderij groep 1-2b
Op donderdagmiddag 8 november brengt groep 1-2b een bezoek aan de kinderboerderij voor de les
“Twee vlooien”. De les begint om kwart over 1 op de kinderboerderij dus moeten wij om 13 uur
vertrekken. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd op school is. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Herinnering betaling contributie
Geachte ouder(s)/ verzorger(s), Uw kind(eren) zijn door inschrijving op ODS de Vuurvogel automatisch
lid van onze vereniging de Daltons. U bent erover geïnformeerd, dat voor dit lidmaatschap een
contributie wordt gevraagd.
Machtiging
Heeft u al een machtiging ingevuld? Dan is rond 5 oktober 2018 het bedrag van uw rekening
afgeschreven. Heeft u meerdere kinderen op school en mag dat ook van uw rekening afgeschreven
worden? In dat geval verzoek ik u dit te melden op de machtiging of om apart(e) machiging(en) in te
vullen voor uw andere kind(eren). Het bedrag van uw 2de en eventuele 3de, 4de en 5de kind wordt op 5
januari 2019 van uw rekening afgeschreven.
Overschrijving
Heeft u geen machtiging gegeven? We hebben u verzocht uiterlijk op 5 oktober 2018 de
contributie voor het eerste kind te voldoen. Bent u niet in de gelegenheid geweest om te betalen, dan
vragen we u de betaling voor 26 oktober in orde te maken.
Groep 1 t/m 4 € 57,50
inclusief kosten mini-vierdaagse
Groep 5 t/m 7 € 53,00
Groep 8
€ 59,00
exclusief kosten werkweek € 100,00
Dit bedrag kan worden overgemaakt onder vermelding van de naam van uw kind en groep. Ten name van

OR ODS De Vuurvogel op ING banknummer: NL 19INGB 0004 7553 94
Mocht u toch nog gebruik willen maken van een machtiging, dan kunt u deze vinden op de site van de
school, onder het kopje Ouders - Commissies - Oudervereniging - Incasso formulier ouderbijdrage. U
kunt eventueel ook een incasso formulier op school komen ophalen.
Met vriendelijke groet, Marjolein Neuschwanger, penningmeester ODS De Vuurvogel
E-mail: marjolein.neuschwanger@gmail.com
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TMO SKS alles Kids
De Tussen de Middag Opvang (TMO) krijgt
geregeld de vraag hoe je een leerling aan kunt
melden/inschrijven voor de TMO.
Gebruik onderstaande link om op de juiste pagina
te komen.
https://sksalleskids.nl/vrijblijvende-informatieof-inschrijven/
Of neem telefonisch contact op met 0181 613 520 keuze 1.
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