SKOOLGELD 2018
·

Omdat ons in 2017 die skoolgeld met slegs 1.35% verhoog het is ons gedwing om die
skoolgeld vir 2018 met meer te verhoog ten einde die begroting te laat klop. Die
Beheerraad het dit goedgedink om 2018 se skoolfooi met R50 per maand (3.3%) te
verhoog.

·

Die gewone kortings geld steeds om dit bekostigbaar te maak vir ons ouers.

·

Skoolgeld is betaalbaar oor 12 maande. Ons afhanklik van elke ouer se getroue
betaling. Ons vertrou dat ons op u kan staat maak in die verband.

·

Skoolgeld is STRENG VOORUITBETAALBAAR voor die 7de van elke maand.

·

Ouers wie die begroting vir 2018 wil bestudeer kan dit by Miranda in die kantoor
gaan besigtig.

Die skoolgeld vir 2018 beloop dus R1550.00 per kind.
Registrasiegeld vir 2018 is R600.00 per kind.
KORTINGS:
·

Indien u registrasiegeld vir 2018 betaal VOOR OF OP 31 DESEMBER 2017 betaal u
steeds slegs R500.00.

·

Indien u twee kinders in die skool het, betaal die tweede kind slegs R1500.00.

·

Indien u drie kinders in die skool het, betaal die derde kind slegs R1450.00.

·

Indien u 2018 se skoolgeld TEN VOLLE vereffen VOOR OF OP 31 JANUARIE 2018, kry
u R1550.00 korting vir die eerste kind en R1500.00 korting vir ‘n tweede kind
en R1450.00 vir die derde kind.

·

Indien u 2018 se skoolgeld TEN VOLLE vereffen VOOR OF OP 28 FEBRUARIE 2017,
kry u R775.00 korting op die eerste kind, R750.00 korting vir die tweede kind
en R725.00 korting vir die derde kind.

o

Her-registrasie vind nou reeds plaas. U MOET WEER registreer vir 2018
indien u kind in Huppelhoekie aanbly.

o

Klasindelings vir 2018 sal middel November op die kennisgewingborde
verskyn.

o

Indien u ‘n voorkeur klassie vir u kind in 2018 het, dui dit asseblief duidelik
op die aansoekvorm aan!

o

Neem kennis dat daar wel personeelverskuiwings in 2018 sal plaas vind, en
dat dit dalk nie moontlik sal wees om u kind in ‘n spesifieke personeellid se
klassie te plaas nie.
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