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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief.
Voedselbank
Namens de zendingswerkgroep houden we van maandag 3 t/m vrijdag 21 februari een
inzamelingsactie voor de voedselbank.
Het is een leuk idee dat jullie als ouders samen met de kinderen kijken naar wat zij lekker vinden
en dat op school inleveren.
Uiteraard gaat het om houdbare producten zoals bijv. schoolkoek, hagelslag, crackers of
producten als rijst of pasta.
In elke klas zal een doos/krat klaar staan die gevuld kan worden.
We zullen aan het eind met een delegatie kinderen de producten afleveren bij de voedselbank
zodat ze zelf zien waar ze de producten voor ingezameld hebben.
Namens de zendingswerkgroep en de voedselbank alvast bedankt!

Oproep voor een nieuwe penninsmeester
Mijn naam is Cynthia van der Marel. Ik ben al 7 jaar penningmeester van de ouderraad van de
Regenboog. Deze taak heb ik altijd met veel plezier gedaan. Omdat mijn dochter volgend jaar
naar groep 8 gaat wordt het tijd om het stokje over te geven. Met ingang van het nieuwe
schooljaar zijn we daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester, het zou fijn zijn als ik deze
persoon dit schooljaar al zou kunnen inwerken.
Wat zijn de taken van de penningmeester?

• het bijhouden van de administratie van de ouderraad;
• het verwerken van de betaalde de ouderbijdragen en schoolreisjes;
• het doen van betalingen namens de ouderraad;
• het beheren van de kas van de ouderraad;
• het opstellen van de begroting en jaarstukken.
Daarnaast is het fijn als de penningmeester zelf ook lid van de ouderraad zou willen zijn maar dit
is niet verplicht.
Gemiddeld ben ik met aan deze taken zo'n vier uur per maand kwijt, met een piek aan het begin
van het schooljaar en rond de periode van de schoolreisjes. Het fijne aan deze taak is dat je erg
betrokken bent bij de school van onze kinderen. Je weet precies wat er speelt binnen de
ouderraad en kunt de taken grotendeels thuis uitvoeren.
Heb jij interesse om deze taak van mij over te nemen neem dan even contact op met Carin de
Koning. En wil je eerst een keertje meekijken dan kan dat natuurlijk altijd.
Groet Cynthia van der Marel

Goede voortgang geboekt op weg naar de bestuurlijke samenwerking
De besturen van stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen
Voorne-Putten en VCO De Kring zijn blij u te kunnen informeren dat het onderzoek naar de
beoogde bestuurlijke fusie is afgerond. Dit heeft geleid tot een Fusie-EffectRapportage (FER)
waarin de gevolgen van de fusie worden beschreven.
Om u inzicht te geven in de effecten en pluspunten van de beoogde fusie zijn de highlights uit de
FER voor u op een rijtje gezet. Deze kunt u vinden op de website van VCO De Kring:
www.vcodekring.nl
Besluitvorming
Op 10 januari jl. is de Fusie-Effectrapportage (FER) schriftelijk ter instemming aangeboden aan
de (K)GMR’s. Dit is de officiële start van het instemmingstraject. Hiervoor hebben de raden een
wettelijk termijn van zes weken en kunnen zij reageren tot en met 21 februari 2020. Ook is er
een start gemaakt met het proces van besluitvorming met de vakbonden en de Nederlandse
Katholieke School Raad. In maart wordt het proces van besluitvorming gestart met de gemeente.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben
Met vriendelijke groet,
Carin de Koning

Planning:
30 en 31 januari:
Donderdag 6 februari:
Vanaf start 13 februari:

Staking, de school is op beide dagen dicht
Studiedag, kinderen vrij
Ouder vertelgesprekken

