Uitnodiging spreekuur Stichting Leergeld

Geachte ouders/verzorgers,
Graag nodigen wij u uit voor het spreekuur van Stichting Leergeld Parkstad.
Helaas kunnen steeds meer kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Dit geldt ook voor veel kinderen in
Parkstad. Alle kinderen hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten met leeftijdsgenoten.
Onze norm bedragen zijn:
 één-ouder gezin met een inkomen tot € 1400 netto;
 twee-ouder gezin met een inkomen tot € 1804 netto;
 Mocht u werken en schulden hebben, kunt u ook aanvragen indienen. U moet dan wel bewijsstukken
meenemen.
Wij vergoeden: ouderbijdrage. schoolreis, overblijven, sport en cultuur enz.
Ondanks dat Stichting Leergeld steeds bekender wordt, is het vaak nog onduidelijk wat wij precies doen. Om
deze en nog meer vragen te beantwoorden hebben De Trampoline en de Opstap, Parkstad Stichting Leergeld
op school uitgenodigd om spreekuur te houden en indien nodig, te helpen met het indienen van uw aanvragen.
U dient mee te nemen: recent inkomsten overzicht, ID kinderen en andere documenten die van belang kunnen
zijn.
Iedereen is welkom! Een medewerker van Leergeld is op school aanwezig van 09.00 uur tot 12.00 uur in het
kantoor naast de directeur op de volgende datums: 9 maart – 6 april – 11 mei en 15 juni.

Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen van aanvragen voor uw kinderen, vult u dan
onderstaand aanmeldingsstrook in en geef deze op school af.
U kunt dan al uw vragen persoonlijk stellen aan een medewerker van genoemde stichting. Tevens helpt onze
intermediair u met het invullen van uw aanvraag.

Leergeld Parkstad | Putgraaf 3 | 6411 GT Heerlen | Tel. 045-5743636 | E-mail: info@leergeldparkstad.nl |
Website: www.leergeldparkstad.nl | bankrekening:NL23 RABO 0169 9031 92 |KvK: 165253259 |

------------------------------------------------------AANMELDINGSSTROOK
NAAM:
ADRES:
GEZINSNUMMER:
(indien al bekend bij Stichting Leergeld)

Hierbij meldt ondergetekende zich aan voor het spreekuur op …………………………(datum).

………………………………………………
(handtekening)
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