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0174 29 29 81

E.  info@ovmariaschool.nl
W. www.mariaschool.wsko.nl

Beste ouders/verzorgers,
Zoals eerder al vermeld in de nieuwsbrief van 3 december hebben wij vanuit het bestuur van de
oudervereniging voor gekozen om het innen van de ouderbijdrage, kleuterfeest en schoolreisje te
veranderen.
Wij zullen vanaf dit schooljaar gebruik gaan maken van een nieuw pakket genaamd: ClubCollect.
Door gebruik te gaan maken van dit pakket kunnen wij ervoor zorgen dat er meer overzicht voor iedereen
komt. Zowel voor de oudervereniging, als voor de ouders/verzorgers.
Enkele voordelen benoemd:
●
●

U als ouder krijgt per ouder ook een “factuur” per mail waarop staat welke bedragen er geïncasseerd
worden voordat de daadwerkelijke incasso wordt uitgevoerd.
Wanneer iedereen is ingevoerd zal het ook mogelijk gaan worden dat u zelf in kan loggen in uw eigen
omgeving om wijzigingen door te voeren. (Dit zal niet direct mogelijk zijn)

Om dit pakket goed te kunnen gaan gebruiken hebben wij uw gegevens nodig. Wij willen u dan ook vragen
om deze via onderstaand formulier 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.
Wegens de aanpassing voor het incasseren van de bedragen zullen wij de incasso later doen dan u gewend
bent.
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
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Indien u wenst dat het bedrag liever in 1x geïncasseerd wordt kunt u dit als opmerking in het formulier
aangeven.
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.
Graag willen wij u alvast bedanken voor de medewerking en hele fijne feestdagen toewensen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Oudervereniging

