JAARLIJKSE BIJLAGE BIJ DE SCHOOLGIDS
Algemene gegevens:
OBS De Regenboog
Burg. Hoftijzerplein 10
4031 KV Ingen
0344-601547
email: info.deregenboog@basisburen.nl
website: https://de-regenboog.nl/
Groepsindeling en contactgegevens team De Regenboog
functie

naam

email

werkdagen

locatie leider

Annemarie Looijenga
0616407463

annemarie.looijenga@basisburen.nl

di-wo-do

meerscholen
directeur

Gerrie Amperse
0610749187

gerrie.amperse@basisburen.nl

ma

leerkracht
gr 1/2

Ali Maas

ali.maas@basisburen.nl

ma-di-wo

Hanneke Oprel

hanneke.oprel@basisburen.nl

do-vr

Brenda Boere

brenda.boere@basisburen.nl

ma-di-wo

Hanna Geraerts

hanna.geraerts@basisburen.nl

do-vr

Judith Rensen

judith.rensen@basisburen.nl

ma-di-do-vr

Annemarie Looijenga

annemarie.looijenga@basisburen.nl

wo

leerkracht
gr 6

Marissa de Jager

marissa.de.jager@basisburen.nl

ma-di-wo-dovr

leerkracht
gr 7/8

Marjan Jongejan

marjan.jongejan@basisburen.nl

ma-di-wo(om
de week) vr

Karima Janssen

karima.janssen@basisburen.nl

wo(om de
week) do

onderwijs
assistenten

Ineke Peters
Marika Warris

ineke.peters@basisburen.nl
marika.warris@basisburen.nl

volgt

intern
begeleider

Marleen Driessen

marleen.driessen@basisburen.nl

ma-do

leerkracht
gr 3/4

leerkracht
gr 4/5

Vakantierooster 2019-2020
Vakanties

Periode

Dagen

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
goede vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
studiedag BB
Pinksteren
zomervakantie

21-10 t/m 25-10
23-12 t/m 03-01
24-02 t/m 01-03
10-04 t/m 13-04
27-04 t/m 08-05
21-05 t/m 22-05
29-05
01-06
18-07 t/m 30-08

ma t/m vr
ma t/m vr
ma t/m vr
vrij en ma
ma t/m vr
do en vrij
vrij
ma
ma t/m vr

Extra studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn:
maandag 28-10-2019,
vrijdag 21-2-2020
maandag 29-6-2020
Dagen waarop we een continurooster houden, waarbij dus alle leerlingen op school eten en
om 14.15 uur vrij zijn:
donderdag 5/12 (sint), 19/12 (kerst), do 9/4 (paasviering), do 16/7 (laatste schooldag)
Verdere bijzonderheden/activiteitenplanning vindt u op de jaarkalender 2019-2020.
Verlof vragen
Om extra verlof te geven moeten wij ons aan een aantal regels houden die door de
wetgeving zijn vastgelegd. Het verlof aanvragen kan door dit te bespreken met de
schoolleiding. Op school kunt u een formulier krijgen, als het om een verzoek voor verlof
gaat. Als u zonder toestemming uw kind laat verzuimen of zonder bericht eerder op vakantie
gaat, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat
er proces-verbaal tegen u opgemaakt wordt op grond waarvan de rechtbank u een straf kan
opleggen. Afgelopen schooljaar hebben we reeds aangegeven dat er voor extra vakanties,
zoals wintersport, alleen bij hoge uitzondering verlof wordt gegeven. Leerlingen hebben nl
12 weken vakantie in een schooljaar. De vrijdag voor de voorjaarsvakantie is als vrije dag
voor de leerlingen ingepland om de ouders hierin tegemoet te komen.
Medezeggenschapsraad:
ouderleden:Ilona van Blijderveen, Jeffrey Veldboer, Willem Peter de Ridder
teamleden: Marissa de Jager, Judith Rensen, Brenda Boere bij toerbeurt
Ouderraad:
De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Olga Hoek, moeder van Kim en Jolien.
Secretaris: Christine van Binsbergen, moeder van Thijs en Saar.
Penningmeester: Anita de Vree, moeder van Ilse.

●
●
●
●
●

Annette Merkens, moeder van Evi, Jolein en Suus.
Els van Schaik, moeder van Elin en Ivar.
Erika Vink, moeder van Tim.
Marianne Nap, moeder van Ilse en Thijs.
Vanessa Schreuders, moeder van Roos

Vrijwillige ouderbijdrage:
Ouderbijdrage
Ouders betalen voor openbaar onderwijs geen schoolgeld. Wel wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd in de vorm van een jaarlijkse ouderbijdrage.
Deze is vastgesteld op € 50,- per leerling voor de groepen 1 tot en met 7. Dit bedrag is
inclusief de schoolreis. In verband met het schoolkamp in groep 8 vragen we voor deze
leerlingen een bijdrage van € 115,-.
U kunt dit bedrag overmaken op IBAN NL90 RABO 03303.26. t.n.v. Stichting vrienden
Openbare Scholen BasisBuren, onder vermelding van de voor en achternaam van uw
kind(eren).
Hoewel de bijdrage vrijwillig is en niet van invloed is op de toelating op onze school, spreekt
het vanzelf dat ze niet gemist kan worden om alle plannen, die door oudercommissie en
schoolteam ontwikkeld worden,mogelijk te maken.
Uit de ouderbijdrage worden die uitgaven gedaan die niet vallen onder de reguliere
onderwijsuitgaven: vaste uitgaven zijn de premies voor de ongevallenverzekering,
bekostiging van schoolactiviteiten als het sinterklaas-, kerst-, eindfeest, Kinderboekenweek,
musical/ afscheid groep 8 en schoolondersteuning in het algemeen.
Op de jaarlijkse ouderavond legt de oudercommissie verantwoording af over de besteding
van dit geld. Daarnaast vindt jaarlijks controle plaats door ouders (kascontrolecommissie) op
het beheer van de gelden door de penningmeester van de oudercommissie. Bijstelling van
de bijdrage met meer dan 10% geschiedt altijd in overeenstemming met de MR. Het
beheer van de financiën berust bij de ouderraad.
Heeft u problemen met de betaling, neemt u dan contact op met de locatieleider.
Alle verdere informatie kunt u vinden in de schoolgids op de website, kunt u lezen in de
maandelijkse nieuwsbrief per mail en vindt u op de apart gestuurde jaarkalender.
Heeft u vragen, komt u aub even langs of belt of mailt u even.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Annemarie Looijenga en Gerrie Amperse

