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CBS de Reinbôge 

Meld u aan als donateur 

 

Iedereen kan donateur worden en steunt daarmee rechtstreeks het onderwijs op de school in 

Tjerkwerd. 

Als donateur kunt u iets extra's doen voor de leerlingen van basisschool CBS de Reinbôge. 

Van uw donatie kan bijvoorbeeld een extra uitje met de klas worden georganiseerd of het schoolplein 

worden aangepakt om de kinderen nog meer speelplezier te bieden. 

  

Bent u nog geen donateur van basisschool de Reinbôge en wilt u wel graag een donatie doen dan kunt u 

gebruik maken van een machtiging of het zelf regelen via internetbankieren. De machtiging kunt u 

afgeven of in de brievenbus van de basisschool deponeren. 

Indien u geen donateur wilt zijn, maar wel door middel van een gift de school wilt steunen, is dat 

natuurlijk ook mogelijk. Het bankrekeningnummer is: NL 47 RABO 0308770676 t.n.v. CBS de Reinboge 

Tjerkwerd. Graag onder vermelding van: donatie schoolfonds. 

Meer informatie over de stichting en haar scholen treft u aan op www.degreiden.nl 

In de bijlage treft u het in te vullen aanmeldingsformulier aan. 

Namens de leerlingen van basisschool de Reinbôge alvast bedankt voor uw donatie! 

 

Met vriendelijke groet, 

Linda de Boer 

Directeur CBS de Reinbôge 

   

  

  

  

http://www.degreiden.nl/
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 Word donateur! Steun de leerlingen en het christelijk onderwijs in Tjerkwerd 

 

Gegevens voor aanmelding donateur 

Schoolnaam: CBS De Reinbôge 

Plaats: Tjerkwerd 

Naam donateur:  

Adres:  

Postcode /  Plaats:  

Emailadres: 

 

Ik wil graag de maandelijkse nieuwsbrief digitaal ontvangen. 

  ja                                                                           nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Incasso via een 

betalingslink  

 

 

De school stuurt via de email een betalingsverzoek (soort Tikkie). 

We hebben dan wel het emailadres nodig. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen 

noteer dan hieronder uw emailadres. 

Emailadres:  

 (Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze via uw bank het bedrag 

terugboeken.  

 Internetbankieren Ik maak zelf jaarlijks het bedrag over onder vermelding van: donatie schoolfonds 

Hoogte van het bedrag: €                                               

 Gift Ik zorg zelf dat de school mijn gift ontvangt onder vermelding van: donatie schoolfonds 

Hoogte van het bedrag: €                                               

 

Hartelijk dank voor uw aanmelding ook namens de kinderen! 

Datum:     Handtekening:       
 


