
Beste ouders / verzorgers,

Omdat er ook dit jaar geen informatie avond zal plaatsvinden i.v.m. de corona maatregelen,

vertellen wij via dit stukje wat we als OC afgelopen jaar toch nog hebben kunnen doen en wat in

de planning zit voor aanstaand schooljaar.

In de bijlage ontvangen jullie ook het financiële verslag van de Oudercommissie (OC) voor het

schooljaar 2020/2021 en de begroting voor het nieuwe schooljaar 2021/2022.

Schooljaar 2020/2021:

Helaas zijn er door corona een aantal activiteiten komen te vervallen of hebben in aangepaste

vorm plaatsgevonden.

De avondvierdaagse en ook het schoolreisje konden helaas niet doorgaan.

Sinterklaas-, kerst-, paasviering en het meester & juffenfeest zijn in aangepaste vorm gelukkig

wel doorgegaan.

En dan natuurlijk het eindfeest als afsluiting van het schooljaar, dit was echt een enorm succes!

We hopen natuurlijk dat alle activiteiten dit schooljaar weer gewoon door kunnen gaan zoals we

dat voor corona gewend waren.

Schooljaar 2021/2022:

Wat er nu sowieso al in de planning zit is een kledingmarkt. Extra informatie volgt zodra hier

meer over bekend is.

En…..dit jaar zal er twee keer een schoolreisje en kleuterfeest zijn!!

De kinderen van groep 8 gaan op kamp, maar ook nog één keer mee op schoolreisje.

Bezetting

Aan het eind van vorig schooljaar is Sandra gestopt met de OC, haar zoon is nu naar het

middelbaar onderwijs gegaan.

Nieuw bij ons in de OC is Romina, zij zal het penningmeesterschap van Dave overnemen.

Eind van dit schooljaar zullen meerdere leden de OC verlaten omdat hun kinderen dan ook de

Regenboog zullen verlaten. Tegen het eind van het schooljaar zullen wij dan ook nog een oproep

plaatsen voor nieuwe leden. Dus lijkt het je leuk, hou de oproep in de gaten!

Hartelijke groet,

Ramona Stegmeijer – Voorzitter Oudercommissie

Jacqueline Lelijveld – Vice-voorzitter Oudercommissie
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Wijk bij Duurstede, september 2021

Beste ouders, verzorgers en teamleden, 

Hierbij treffen jullie de financiële verantwoording van de oudercommissie van De

Regenboog over het afgelopen schooljaar (2020/2021) en de begroting voor het nieuwe

schooljaar (2021/2022) aan.

 

Toelichting Realisatie Begroting 2020/2021:

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 €300 lager uit (geen kledingactie), maar door alle geannuleerde

activiteiten vielen de reguliere kosten €5400 lager uit. Daarnaast hadden we €4265

overgeheveld van vorig schooljaar, daar zijn oa de hinkelbaan, de geluidsinstallatie en…

het supergeweldigleuke REGENBOOGFESTIVAL van betaald. De OC heeft daarmee het

afgelopen schooljaar afgesloten met een positief saldo van €4800.

Dit geld gaat mee naar dit schooljaar en zal gebruikt worden voor een extra

onderbouwfeest voor groep 1 t/m 3 en een extra schoolreisje voor groep 4 t/m 8.

Toelichting Begroting 2021/2022: 

De begroting voor het nieuwe schooljaar is gebaseerd op een lichte stijging van het aantal

leerlingen. Helaas is nog niet zeker of de kledingactie in het voorjaar door kan gaan,

daarnaast wordt er nagedacht over een boeken- of kledingmarkt waarmee we extra geld

hopen binnen te halen, dat dan weer besteed kan worden aan diverse OC-activiteiten.

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, u

ontvangt binnenkort bericht en het betaalverzoek om de ouderbijdrage over te maken.

Tevens maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u te vertellen dat in oktober het

penningmeesterschap wordt overgenomen door Romina Evers. We hebben afgelopen

maanden samen de realisatie van 2020/2021 en de begroting voor 2021/2022 opgesteld

en uiteraard alle penningmeesterwerkzaamheden doorgenomen. Na 3 jaar

penningmeesterschap geef ik dan ook met veel vertrouwen het stokje over en wens ik

Romina veel succes met deze leuke klus.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, kunt u deze kwijt via penningmeesteroc@regenboogwbd.nl.

 

Hartelijke groeten, 

 

Dave Blom – Penningmeester Oudercommissie (nog héél even)

Romina Evers – Penningmeester Oudercommissie 
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Realisatie begroting schooljaar 2020/2021






