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Delft, 10 oktober 2018 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Na de jaarvergadering van de OR en MR van afgelopen dinsdag 09 oktober willen wij uw 
aandacht vragen voor de ouderbijdrage van dit schooljaar. Dankzij uw bijdrage kunnen wij 
onder andere: 

•Sinterklaas helpen bij het vullen van schoenen en zakken 
•Zorgen voor de kerstbomen in de hal en aula van school 
•De kinderen laten genieten van een leuk schoolreisje 
•Namens u zieke leerkrachten een kaartje sturen of een bloemetje geven 
•Leerkrachten die afscheid nemen een kleine attentie geven 
•De leerlingen van groep 8, na de musical een herinnering aan De Regenboog geven 
•De catering verzorgen bij de eindmusical 
•En nog vele andere leuke dingen 

Wederom zien wij geen aanleiding om de gevraagde ouderbijdrage te verhogen en is deze 
vastgesteld op € 45,00 per kind. Om er voor te zorgen dat ook dit schooljaar alle activiteiten 
plaats kunnen vinden, is het noodzakelijk dat voor alle kinderen de ouderbijdrage wordt 
betaald. Uiteraard mag u ook een hoger bedrag per kind storten om ons te helpen de 
activiteiten te organiseren.  

Indien het voor u lastig is om de ouderbijdrage voor uw kind(eren) in 1 keer te betalen, dan 
kunt u er voor kiezen om in termijnen te betalen. Van deze mogelijkheid wordt regelmatig 
gebruik gemaakt. Afspraken hierover kunt u maken met juf Carien of ondergetekende. Ook 
voor andere vragen over de ouderbijdrage kunt u altijd contact met mij opnemen.  

Wij zien uw betaling voor dit schooljaar graag voor 30 november 2018 tegemoet op 
rekeningnummer NL48 INGB 000 596 56 26 t.n.v. Ouderraad Regenboogschool, Delft, onder 
vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren). Zonder naam kunnen wij uw 
betaling niet goed verwerken en krijgt u misschien ten onrechte een herinnering. 

Met vriendelijke groet, namens de Ouderraad, 

Martijn van Holsteyn 
Penningmeester Ouderraad De Regenboog 

e-mail: mvanholsteyn@hotmail.com 
 
 


