Bijdragelijst 2e kleuterklas:
schooljaar 2019-2020
Verplichte uitgaven die in de
maximumfactuur (€ 45) zijn
opgenomen:
Uitstappen en andere activiteiten:
- Schoolreis
- Zomeruitstap naar de Ster

Bijdrage door de
Bijdrage door
ouders
school of ouderraad
(richtprijs)
€ 16,00
€ 8,00 (uitstap en
verrassing)

Uitstappen binnen het thema
waarin gewerkt wordt:
Betalend:
- Het huis van de Sint
- Restaurant ‘de Keizerskroon’
- Uitstap naar de winkel
- Activiteiten in functie van het thema

€
€
€
€

1
3
0.5
3.5

Gratis:
-

Herfst-uitstap naar het park
Etalage bekijken Kerst /Pasen
Dierenarts
Apotheek
Bloemenwinkel
Uitstap naar de markt
Fietsdag met bezoek

Sportactiviteiten:
- Rollebolle

€3

Cultuur: (theater, film, muziek,…)
kleutervoorstelling Sprookjes enzo
Uitstap naar de Siniscoop

€ 5,00
€ 5,00

Milieu op school:
Oog voor lekkers

/

Viesvuilland

Gratis

TOTAAL

€ 45

Verplichte uitgaven die niet in
de maximumfactuur zijn
opgenomen:

Busvervoer €7

€ 9,00 (subsidie Europese
Unie + rest wordt door
school betaald)

Bijdrage door de ouders

Tekentas

Gratis, bij verlies of niet terugbezorgen zal er €5
aangerekend worden op de schoolfactuur.

Niet verplichte uitgaven
U kunt vrij intekenen op:

Prijs:

Maaltijden:
broodmaaltijden (middagtoezicht + prijs drank inbegrepen)
warme maaltijden (water inbegrepen)

per beurt: € 1,30
per beurt: € 4,20

Tijdschriften:
Averbode

per jaar: € 36,00

Nieuwjaarsbrieven:
per stuk

€ 0,65

Foto’s:
klasfoto’s (jaarlijks)
individuele foto’s (om de twee jaar)

€ 3,00
€ 11,00

Opvang na schooltijd:
- Ophaalopvang (ma, di, do van 16.00 tot 16.30)
- Ophaalopvang (woe tot 13.30)
- Buitenschoolse opvang
Familienieuws:
Jaarboek

€ 1,00 per begonnen half
uur

€5

Elke maand gaat de factuur mee naar huis.
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact
opnemen met directeur Marlies. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een
aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

