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A. Kolker

Kunstvakken

Geachte ouder/verzorger,
Wellicht heeft u het al opgemerkt bij het verzoek tot het betalen van de ouderbijdrage. Een
van de onderdelen waarvoor u kunt betalen, is de CJP Cultuurkaart. Hiervoor betaalt u een
bijdrage van € 5,00.
Met deze brief willen wij u graag informeren over de cultuurkaart en welke actie van u en uw
kind gevraagd wordt en wat het oplevert. Met de CJP Cultuurkaart maakt uw zoon of dochter
voordelig kennis met cultuur. Maar ook de rest van het gezin profiteert van de vele CJPkortingen. Een groot aantal culturele activiteiten wordt een stuk goedkoper. Op vertoon van
de pas krijgt uw kind korting op entree bij bioscopen, theaters, musicals, musea en festivals.
Maar ook kleding, schoenen, sportartikelen en tijdschriften zijn met de pas heel voordelig. Dus,
mocht u nog niet overtuigd zijn van de voordelen, dan kunt u alsnog besluiten de bijdrage van
€ 5,00 via Wis-collect aan school te betalen.
De CJP cultuurkaart is digitaal. De kaart staat online klaar voor uw zoon of dochter. De kaart
dient geclaimd te worden met een speciale activatiecode. Zit uw kind in klas 1 t/m 3, dan
ontvangt u een welkomstenvelop die aan u geadresseerd is, met daarin de code. Omdat uw
kind nog geen 16 jaar is en uw toestemming nodig is om de kaart te claimen, vragen we u om
deze handeling te verrichten. U kunt dit samen met uw zoon of dochter doen. Vervolgens kan
uw kind -na uw toestemming- de CJP Cultuurkaart op zijn of haar mobiele telefoon zetten,
maar u kunt de pas natuurlijk ook op uw eigen telefoon inladen. U heeft de kaart dan altijd bij
de hand als u voor uw kind betaalt bij een culturele instelling of winkel. De CJP cultuurkaart is
ook online te gebruiken. Ook handig: de CJP-app. Hierin staat de digitale pas en een actueel
overzicht van alle CJP-kortingen. Download de app via de App Store of Google Play. Zit uw kind
in klas 4 t/m 6, dan ontvangt de leerling zelf een unieke code om de CJP Cultuurkaart te
claimen.
Wanneer u de bijdrage voor de cultuurkaart hebt voldaan dan ontvangt uw kind deze kaart
eind november van de mentor. Wanneer u vóór 31 december 2020 de CJP cultuurkaart
activeert dan maakt de school kans op € 2.000,- extra Cultuurkaart-tegoed (50x kans). Daar
kunnen we weer leuke activiteiten van organiseren!

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,

Mirelle Kloosterman
Docente beeldende vorming, tekenen, KUA, Kunstvakken 1 en CKV
Cultuur coördinator
m.kloosterman@rsgterapel.nl

