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Beste ouders/verzorgers,
De leden van het bestuur van de oudervereniging heten u en uw kind(eren) van harte welkom op de
Mariaschool. Wij hopen dat uw kind een leuke tijd tegemoet gaat.
Alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Mariaschool zijn door het betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage automatisch lid van de oudervereniging. Wij hopen u ook als lid van de
oudervereniging te mogen inschrijven.
Het lidmaatschap geldt voor alle kinderen binnen uw gezin die naar de Mariaschool gaan.
Door het betalen van de ouderbijdrage kunnen wij diverse activiteiten bekostigen, waaronder
creativiteitsochtenden, sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, carnaval, etc.
Voor het incasseren van de bedragen maken wij gebruik van ClubCollect, en willen u dan ook vragen
om via onderstaand formulier uw gegevens door te geven.
Klik hier voor het invullen van het formulier.
(Mocht de link niet werken kopieer dan de volgende link https://bit.ly/2Ow96ny en plak deze in uw
browser (Chrome, Internet Explorer, Safari, etc.)
Door de registratie geeft u een machtiging af voor zo lang uw kind(eren) op school zit(ten). Bij het
verlaten van de school zal er automatisch niet meer geïncasseerd worden.
Bent u in het bezit van een Westlandpas of Ooievaarspas kunt u dit in het formulier aangeven.
De gegevens worden door ons volgens de AVG-wetgeving opgeslagen en verwerkt.
Hieronder vindt u een overzicht wanneer wij de incasso zullen laten plaats vinden, waarvoor dit zal
zijn en welk bedrag.
Doel:
Bedrag:
Wanneer:
Ouderbijdrage (alle groepen)
€ 23,00
Eind januari
Kleuterfeest (groep 1 & 2)
€ 18,50
Eind maart
Schoolreis (groep 3 t/m 8)
€ 27,50
Eind maart
Voor leerlingen die later instromen vragen wij voor de kosten te kijken op deze link.
(Mocht dit niet werken kun u de volgende link kopiëren en plakken in uw browser. (Chrome, Internet
Explorer, Safari, etc.)
Indien u wenst dat het bedrag liever in 1x geïncasseerd wordt kunt u dit als opmerking in het
formulier aangeven.
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Mocht u vragen of opmerkingen hebben willen wij u vragen deze te mailen
naar info@ovmariaschool.nl
U kunt ons ook mailen als het niet lukt om het formulier in te vullen, wij zullen u dan daarbij
uiteraard graag helpen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Oudervereniging

