OVERBLIJF

SCHOOLJAAR 2019-2020

26 augustus t/m 10 november

periode 1

Dient u betaald te hebben

VÓÓR 26 augustus 2019

De betaling voor het jaar kan plaatsvinden in zijn geheel of in 1, 2, 3 of 4
termijnen. Het schooljaar is gesplitst in 4 periodes van +/- 10
schoolweken.
Met een vast contract betaalt u hooguit € 1,65 per dag (nog minder als u
meer dan een periode tegelijk betaalt), met een strippenkaart € 2,50 per
dag. Als uw kind regelmatig overblijft, dan is het dus voordeliger om
een vast contract te nemen. Éénmalig overblijven kan ook, maar kost €
4,00.

Voor het schooljaar 2019-2020 gelden de volgende periodes:
PERIODE 1
Week 36 t/m 45
Betaling vóór
26 augustus 2019

PERIODE 2
Week 46 t/m 06
Betaling vóór
11 november 2019

PERIODE 3
Week 07 t/m 16
Betaling vóór
3 februari 2020

PERIODE 4
Week 20 t/m 27
Betaling vóór
20 april 2020

2 dagen per week

3 dagen per week

Hoeveel wilt u betalen?
Periode(s)
Alleen 1 periode

1 dag per week

2 periodes samen
(incl. +/- 3,34% korting)
3 periodes samen
(incl. +/- 6,67% korting)
Het hele schooljaar (= 4
periodes) (incl. 10%
korting)

Strippenkaart ( 5x) € 12,50
Strippenkaart (10x) € 25,00
Eenmalig
€ 4,00

€ 16,50

€ 33,-

€ 49,50

€ 31,90

€ 63,80

€ 95,70

€ 46,20

€ 92,40

€ 138,60

€ 59,40

€ 118,80

€ 178,20

( 5 strippen voor incidenteel gebruik),
(10 strippen voor incidenteel gebruik) enz.

Wij stellen het op prijs als u de betaling stort op ING (giro) rekening
nummer NL57 INGB 0004 4670 08 t.n.v. OVB De Vlaamse Reus onder
vermelding van de naam van het kind en de groep.
Wij kunnen uw gepaste geld in ontvangst nemen op maandag 26
augustus van 8.30 uur tot 9.30 uur (kantoortje naast de lerarenkamer).
vanaf 2 september wordt er € 5,- administratie kosten in rekening gebracht.

