Geachte ouder(s) / Verzorger (s),
U overweegt uw kind aan te melden op een van de scholen van het SSBA ( Stichting
Samenwerkende Scholen Alkemade).
Onder het SSBA werken de volgende scholen samen:
Uw voorkeur gaat uit naar:
RKBS de Kiem

_____________

RKBS de Kinderbrug

_____________

RKBS de Klimboom

_____________

RKBS de Roelevaer

_____________

OBS Elckerlyc

_____________

Wij willen u middels bijgevoegd pakket informatie geven over onze scholen. Deze
Informatie bestaat, behalve uit deze begeleidende brief, in ieder geval uit het volgende:
•
•
•

een inschrijfformulier voor één van de scholen
de vragenlijst, behorende bij het aanmeldingsformulier
een formulier waarmee u de school toestemming kunt geven informatie over uw kind
op te vragen of door te geven aan andere instanties. Tevens kunt u op dit formulier
aangeven of foto’s van uw kind op de website of in eventuele folders geplaats
mogen worden. Tenslotte kunt u hierop aangeven of uw kind vervoerd mag worden
en/of deel mag nemen aan activiteiten die buiten het schoolgebouw plaatsvinden.

In verband met de bekostiging van uw kind raden wij u vriendelijk doch dringend om op het
aanmeldingsformulier naam en andere gegevens van uw kind precies zo in vullen als in het
bevolkingsregister vermeld staat, inclusief het BSN. Tevens verzoeken wij u een kopie van een
officieel document van de overheid, waar het sofinummer van uw kind op staat vermeld, bij
te voegen. (Een kopie van een eigen identiteitskaart van uw kind, een eigen paspoort van
uw kind, of een uittreksel uit het bevolkingsregister waar het sofinummer van uw kind op
vermeld staat). In geval van nood, dus alléén als u een van voornoemde documenten niet
hebt, kunt u het sofinummer van uw kind overnemen van de zorgpas of zorgpolis.
Ook dan a.u.b. een kopie bijsluiten.
Soms is het voor specifieke begeleiding van een kind beter om naar een andere school te
gaan dan de school van uw keuze, omdat men op die school de benodigde expertise of
ruimte heeft die uw kind nodig heeft.
Dit gebeurt uiteraard/natuurlijk in nauw overleg met u.
Na inschrijving krijgt u binnen vier weken bericht over de inschrijving van uw kind.

Heeft u nog vragen dan beantwoorden wij deze graag.
Met vriendelijke groeten,

