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OuderRaad
1. Terugblik schooljaar 2016
/ 2017

Het afgelopen schooljaar zijn er veel veranderingen geweest binnen de OR. Jolanda Luksemburg heeft afscheid
genomen als secretaris. Linda Hageman, Renate Cevaal en Ada van Gullik hebben afscheid genomen als OR leden
en Joost van Gemeren is naar de MR gegaan. Er zijn drie nieuwe leden toegevoegd aan het team. Momenteel is er
nog één vacature beschikbaar binnen de OR en we hopen dat deze wordt opgevuld aankomend schooljaar.
1.1. Activiteiten
De OR ondersteunt de school in het organiseren van activiteiten:
Sinterklaasfeest: het was spannend, Sinterklaas was zijn pieten kwijt maar werd keurig afgeleverd door de
bakker. Aankomend jaar hopen we Sinterklaas en zijn pieten weer te zien op school.
Kerstviering & Nieuwjaarsborrel: het kerstfeest wordt het ene jaar in de kerk gevierd het andere jaar op
school. Dit jaar was het in de kerk, waarbij we stil stonden bij de geboorte van Jezus. Dit jaar was er een
aanvulling door een Nieuwjaarsontvangst op de eerste schooldag na de vakantie. De kinderen kregen
kinderchampagne. Aankomend jaar hopen we dit voor te zetten waarbij de ouders ook mee kunnen
proosten.
Opendag: als OR vinden we het belangrijk dat de school gepromoot wordt. Kinderen hebben de toekomst
en CBS de Regenboog is in staat om voldoende basiskennis mee te geven zodat zij de wereld om hen heen
leren begrijpen.
Pasen: de donderdag voor Pasen wordt er een paaslunch verzorgd.
Koningspelen/Sportdag: Tijdens de Koningspelen wordt het landelijke lied (van Kinderen voor Kinderen)
ingestudeerd en tijdens de aftrap gezongen en gedanst. Waarna de kinderen zich sportief kunnen inzetten
tijdens allerlei spellen.
1.2. Financiën
De penningmeester houdt de financiën van de OR bij. Het afgelopen schooljaar zijn we binnen het budget gebleven
(zie financieel overzicht). Om binnen het budget te blijven is de ouderbijdrage onmisbaar. Alleen door u bijdrage
kunnen activiteiten van school mogelijk gemaakt worden. We vertrouwen er aankomend schooljaar op dat iedereen
bijdraagt om activiteiten in de school te kunnen blijven waarborgen.

2.

Toekomst plannen schooljaar 2017 / 2018

De OR wilt zich komend jaar blijven inzetten om activiteiten soepel te laten verlopen. Daarnaast willen we nastreven
om de kosten binnen het budget te houden.
De OR wilt naast het regelen van activiteiten haar visie met de MR delen, samen zullen we kritisch kijken naar
organisatorische zaken waarbij we een brug vanuit OR naar MR willen maken om zo de kwaliteit van de school te
blijven verbeteren. De OR vertegenwoordigd ook u, schroom niet om vragen/feedback kenbaar te maken.
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