Aan de ouders van de kinderen
in de Nederlandstalige Sectie
van de Europese School Brussel IV

mei 2017

Beste ouders,
Voor de aanschaf van boeken en leermiddelen heeft de NL sectie van de Europese School
Brussel IV, in juni 2009, het ‘NL Fonds ES Brussel IV’ opgericht. Dit fonds is bedoeld voor de
gezamenlijke aanschaf en beheer van de niet door de school - en dus door de ouders - te
bekostigen leermiddelen. De doelstelling en werkwijze van het Fonds, alsmede de hiermee
verband houdende huishoudelijke afspraken, vindt u in het "Reglement Fonds NL sectie".
Wij hebben voor een fonds gekozen, omdat het naast een groot financieel voordeel voor de
ouders (een individueel schoolpakket kost per studiejaar rond de 350 euro), ook andere,
praktische voordelen kent:
 Ouders hoeven niet zelf te zorgen voor aanschaf en doorverkoop van de
studieboeken van hun kind(eren);
 Door de centrale inkoop kunnen kortingen verkregen worden en de verzendkosten
laag gehouden worden;
 De leermaterialen en schoolboeken blijven op school en worden het volgend jaar
weer gebruikt.
Ook kunnen op deze manier verouderde leermiddelen geleidelijk aan vervangen worden.
De verschuldigde bedragen voor het schooljaar 2017-2018 zijn:
Kleuterklas: € 80,= per kind
Klas 1 - 5 : € 135,= per kind
Wij verzoeken u de bijdrage vòòr 15 juni 2017 over te maken aan:

BOEKENFONDS EEB4 NL SECTIE
CLARES FERNANDEZ DAMARIS
BE04 7360 1082 1931
Onder vermelding van: klas en naam van uw kind (voor- en achternaam).
Naast de boeken en leermiddelen, die uit het boekenfonds bekostigd worden, hebben de
kinderen ook persoonlijke materialen (schrijfmaterialen, mapjes, etc.) nodig. De aanschaf
van deze materialen wordt door de ouders zelf geregeld en op de eerste schooldag, voorzien
van de naam van uw kind, mee naar school genomen. De lijst met deze persoonlijke
benodigdheden vindt u per klas op de school website.
Erop vertrouwende u hiermee te hebben geïnformeerd en uw bijdragen op korte termijn
tegemoet te kunnen zien,

Met vriendelijke groet,
Damaris Clares Fernandez
(financieel beheerder NL Fonds)

Koen Fonteyn
(leerkracht NL sectie)

