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Wijk bij Duurstede, oktober 2020
Beste ouders / verzorgers,
Zoals jullie van ons gewend zijn, ontvangen jullie bijgaand de financiële verantwoording van de
Oudercommissie (OC) van het afgelopen schooljaar 2019-2020 en de begroting voor het nieuwe
schooljaar 2020-2021. Naast alle cijfers willen wij ook graag een aantal activiteiten van vorig
schooljaar toelichten.
Uiteraard hadden ook de OC-activiteiten afgelopen schooljaar te leiden onder het Corona-virus.
Avond4daagse, schoolreisje, juffen- en meesterfeest en kledingactie
Zo hadden we afgelopen schooljaar helaas geen avond4daagse, geen schoolreisje, geen juffen- en
meesterfeest en ook geen kledingactie maar…
…gelukkig gingen er een aantal activiteiten nog wel door!
Kamp en thema-avond
Groep 8 had hun kamp al aan het begin van het schooljaar gehad (niet wetende wat voor een
vreemd laatste bassischooljaar zij zouden gaan beleven) en in december was er een flink aantal
ouders aanwezig geweest bij de thema-avond over social media gebruik.
Sinterklaas en kerstfeest
Na een gezellig Sinterklaasfeest en een sfeervol en smakelijk Kerstfeest waren de Paas-,
kleuterfeest- en Avond4daagse commissie al volop bezig met hun voorbereidingen toen door
Covid-19 de plannen eerst in de koelkast en vervolgens in de prullenbak konden.
Paasfeest, kleuterfeestvoorstelling en ijs
Het Paasfeest werd door de leerkrachten digitaal verzorgd, alle kinderen werden thuis verrast
met (hun thuiswerk en) een zakje chocolade-eitjes. Toen de leerlingen eenmaal weer naar school
mochten konden de kleuters alsnog genieten van een superleuke voorstelling en alle leerlingen
konden smullen van een welverdiend ijsje van Verheggen die met de ijskar op het plein ijs kwam
scheppen.
Afscheid groep 8 en meester Martin
Met een eigen kledingactie en een flesseninzamelingsactie werd genoeg geld opgehaald voor een
leuke afsluitdag, er werd gekanood (rondje Wijk) en ’s avonds gegeten en gefeest bij Florian.
Na afloop van de musical konden alle ouders, broertjes, zusjes en leerkrachten onder het genot
van een hapje en drankje verzorgd door de OC (top gedaan in Corona-stijl ) de groep 8-ers
toejuichen op de catwalk. Die avond werd door de OC ook afscheid genomen van meester Martin,
we zullen zijn hulp en ruimtelijk inzicht zéker gaan missen.
Bezetting Aan het eind van het schooljaar is Marieke gestopt met de OC. Marieke was onze vice
voorzitter, deze taak wordt overgenomen door Ramona. Sandra (voorzitter) is aankomend jaar
voor het laatst en deze taak wordt overgenomen door Jacqueline, zij zal dit jaar al worden
ingewerkt en Sandra ondersteunen. Na een korte zoektocht kregen wij 2 aanmeldingen! Vicky
Schouten en Heleen Bieshuize-van Wilgenburg maken vanaf dit schooljaar deel uit van de OC.
Het nieuwe schooljaar zien wij dus vol vertrouwen tegemoet. Sandra bekleedt dit jaar weer de
positie van voorzitster samen met Jacqueline, Ramona is vice voorzitster en Dave is
penningmeester. Janet verricht ondersteunende secretaris werkzaamheden.
Hartelijke groet,
Sandra Lobbe Schaap – Voorzitter Oudercommissie
Ramona Stegmeijer – Vice-voorzitter Oudercommissie

Wijk bij Duurstede, oktober 2020
Beste ouders, verzorgers en teamleden,
Hierbij treffen jullie de financiële verantwoording van de oudercommissie van De Regenboog over
het afgelopen schooljaar (2019/2020) en de begroting voor het nieuwe schooljaar (2020/2021) aan.
Toelichting Realisatie Begroting 2019/2020:
Als gevolg van de Corona-pandemie konden er helaas veel activiteiten niet doorgaan wat uiteraard
zichtbaar wordt in de cijfers van afgelopen schooljaar.
De inkomsten kwamen €700 lager uit (minder ouderbijdrage en papieropbrengst en geen kleding),
maar door alle geannuleerde activiteiten vielen de kosten €4982 lager uit. De OC heeft daarmee
het afgelopen schooljaar afgesloten met een positief saldo van €4265.
In overleg met directie en MR is besloten dit bedrag dit schooljaar te gaan besteden aan
schoolactiviteiten en/of schoolmaterialen. Grote vraag is natuurlijk, aan welke activiteiten en
materialen precies? Dat moet komende maanden duidelijk worden en daarom is aan de directie,
het team, de leerlingeraad, de OC en de MR gevraagd om suggesties te doen en hierbij vragen we
ook u om met ideeën te komen waar we dit mooie bedrag aan zouden kunnen besteden.
U kunt uw suggesties mailen naar penningmeesteroc@regenboogwbd.nl.
Toelichting Begroting 2020/2021:
De begroting voor het nieuwe schooljaar is gebaseerd op een lichte stijging van het aantal
leerlingen. De vrijwillige ouderbijdrage is gelijk gebleven op € 45,00 per kind. Om alle activiteiten
door te kunnen laten gaan, zijn we ook dit jaar afhankelijk van de ouderbijdrage en de opbrengst
van de kledingactie, welke in het voorjaar gehouden zal worden.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, kunt u deze kwijt via eerder genoemd mailadres.
Hartelijke groeten,
Dave Blom – Penningmeester Oudercommissie

Realisatie begroting schooljaar 2019/2020

