Opheusden, 10 januari 2017

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van obs Het Palet,
De dagen gaan alweer lengen……..nog even geduld en we kunnen weer lekker naar buiten.
Wij hebben er ook zin in en zijn gestart met de organisatie van de schoolkampen. Ook dit jaar hebben
we de accommodatie voor de gehele week geboekt. Hierdoor is de prijs gunstiger. Wij gaan met de
groepen 3 t/m 8 naar “De Woudegge”, middenin het Otterlose bos. Voor de groepen 3 t/m 6 een
mooie rit met de auto. Voor de groepen 7 en 8 een prachtige fietstocht over de Veluwe.
Wij zijn gekomen tot het volgende :
19-20 juni
20-21-22 juni
1 nacht
2 nachten
Groep 3/4: € 35,Groep 7/8:
e
Termijnen 1 €15,00
Termijnen 1e
e
2 €10,00
2e
e
3 €10,00
3e

€60,€20,00
€20,00
€20,00

22-23 juni
1 nacht
Groep 5/6:
Termijnen 1e
2e
3e

€ 35,€15,00
€10,00
€10,00

U kunt op de volgende wijze betalen.
Overmaken: Het bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL95 RABO 0331923130 t.n.v. Palet Opheusden
Contant: Het gehele bedrag in een envelop aan de leerkracht geven, uiterlijk 3 april.
Voorzien NAAM/GROEP
Termijnen: drie termijnen (uiterlijk 3 februari, 3 maart, en uiterlijk 3 april) contant aan de
leerkracht betalen. In een envelop voorzien van NAAM/GROEP en TERMIJN
Voor de leerkrachten is het belangrijk dat wij een duidelijk overzicht hebben van de betalingen.
Wilt u op de envelop duidelijk het volgende noteren:
voor en achternaam.
groep.
termijnen: a.u.b. de maand vermelden.
Wilt u zich aan de data van de betalingen houden. Ook wij moeten onze verplichtingen
nakomen bij de Woudegge.
Verdere informatie over de schoolkampen zoals inschrijven als begeleider, keuken, vervoer, en
boodschappen doen, ontvangt u donderdag 11 mei.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strookje a.u.b. voor
Bedankt

vrijdag 20 januari

Ik betaal:
o Contant gehele bedrag.
o Overschrijven gehele bedrag.
o Termijnen contant (februari/maart/april)
Naam:………………………………………groep………

inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Opheusden, 10 januari 2017

