Inschrijven voor het schooljaar 2017-2018
Namens alle teamleden en het bestuur heten we jullie van harte welkom in het schooljaar 2017-2018. Het belooft
wederom een fantastisch schooljaar te worden op de Oranjeschool, waar kinderen tussen één en dertien jaar welkom zijn.
Om te zorgen dat de inschrijving van uw kind(eren) spoedig verloopt, volg a.u.b. deze instructies:
1. Registratie vóór zaterdag 10 juni 2017 (na 10 juni gaat het registratiegeld omhoog).
2. Registratie is voor een heel schooljaar (34 lessen). Het schooljaar loopt van zaterdag 9 september 2017 t/m
zaterdag 9 juni 2018. De definitieve schoolkalender wordt begin september bekendgemaakt.
3. Voor elk gezin graag één formulier met de computer of met pen in blokletters invullen. Vul voor elk kind een eigen
vaccinatieformulier in (http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-013_CertificateImmunizationStatusForm.pdf). Via uw huisarts
kunt u ook een vooringevuld vaccinatieformulier aanvragen.
4. De klas waarin uw kind wordt geplaatst is afhankelijk van zijn/haar leeftijd vóór 1 september 2017. Vanaf 4 jaar is
plaatsing mede afhankelijk van zijn/haar leeftijd en kennisniveau.
5. Schooltijden Oranjeschool voor het schooljaar 2017-2018:
09.30 – 12.30 uur voor de instroomgroep en groepen 1 t/m 8
09.45 – 11.15 uur voor de speelgroep (het kind dient in deze groep vergezeld te zijn van een ouder)
6. U kunt het registratieformulier met een cheque (registratiekosten) afgeven op de Oranjeschool of per post
versturen. Nadat de registratie is verwerkt en het registratiegeld is betaald, krijgt u per e-mail een rekening die u
binnen 30 dagen dient te voldoen. Deze rekening wordt begin augustus verstuurd.
7. Dit schooljaar is het mogelijk de leskosten via elektronische betaling (EFT) te voldoen. U kunt het lesgeld in één
keer of in drie termijnen betalen (gaarne keuze aangeven op het registratieformulier).

Registratie- en leskosten Oranjeschool 2017-2018
Registratiegeld per familie (geen restitutie) :
□ Voor 10 juni 2017: $50
□ Na 10 juni 2017: $80

Leeftijd van uw kind:

Speelgroep: kinderen van 0-2 jaar:
Kinderen vanaf 3 jaar:
Tweede kind:
Derde kind:
Vanaf vierde kind:

Betaal
eenmalig
Betaal voor
1-Sep-17
$400
$1.000
$900
$800
$700

Stuur de registratie en uw cheque t.n.v.
Oranjeschool
P.O. Box 1013
Mercer Island, WA, 98040
Betaal in drie termijnen
Betaal voor Betaal voor Betaal voor
1-Sep-17
1-Dec-17
1-Mar-18
$200
$100
$100
$400
$300
$300
$350
$300
$250
$300
$250
$250
$250
$250
$200

* De Oranjeschool biedt scholarships aan waar nodig. Income Eligibility guidelines van de Federal Register worden hiervoor
gehanteerd. Indien jullie in aanmerking komen voor het National School lunch program op public schools, neem dan contact op.

Namens alle team- en bestuursleden, hartelijk dank,
Illonka Nieuwendijk

