
Jaarverslag Oudervereniging OBS de Regenboog 

 

Schooljaar 2016-2017 

 

Samenstelling oudervereniging 

In het schooljaar 2016-2017 namen deel aan de oudervereniging: Diana Giljam ( voorzitter), Mieke 

Berghout ( penningmeester) , Ciska v Est ( Secretaris), Esmeralda Bos, Nancy Bogers,  Aukje 

Santegoeds, Ellen van der Kolk, Monique van Pul, Daniella van de Heijden  , Wilma Huisman 

 

De oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders die het team ondersteunen bij het organiseren en 

begeleiden van diverse activiteiten op school. 

In overleg met het team proberen we veel zaken te organiseren, van het versieren van de school tot 

het organiseren van een sinterklaas- en kerstfeest. 

Uw ouderbijdrage maakt het mogelijk onze verschillende activiteiten te financieren. 

Daarbij wordt er gezocht naar extra inkomsten, zoals de voorjaarsmarkt of de Jantje Beton aktie, om 

nog meer activiteiten te kunnen bekostigen. 

Het financiële overzicht ligt ter inzage op school.  

 

 

Op 5 september  was de eerste schooldag. Voor iedereen stond er een drankje klaar en samen 

hebben we geproost op een leuk schooljaar.  

 

Op 22 september gingen de leerlingen van groep 1 t/m 6 op schoolreis naar Duinrel.  

Het was een mooie dag, de kinderen en de begeleiders hebben weer erg genoten 

 

De OV is begonnen met plannen maken voor het opknappen van het schoolplein. Er is begonnen 

met het maken van mooie muurschilderingen. 

 

In November werden er alweer druk plannen gemaakt voor Sinterklaas en kerst.  

 

Sinterklaas was ook dit jaar weer erg gezellig.  

Dit jaar stond het Sinterklaasfeest in het teken van de opening van Kibeo. 

 

Voor de kerstviering maakt iedere leerling een kerststukje op school.  

De kerstviering was weer zoals andere jaren een groot succes. Iedere leerling maakt thuis een hapje 

en dan eten de kinderen samen in hun eigen in kerstsfeer versierde klaslokaal.  

 

Na de kerstvakantie begonnen de voorbereidingen voor de carnaval, het motto voor dit jaar was  

“We Speule ooge noten” 

Tussen de middag werden er op school frietjes gegeten. 

 

 

Het paasontbijt was erg gezellig, daarna hebben de kinderen een leuke speurtocht gedaan door 

dinteloord.  

 

In overleg met de Oranjevereniging werden er zaken doorgesproken m.b.t Koningsdag en 4 en 5 

mei.  

Ook dit jaar hebben we meegedaan aan de koningsspelen op het voetbalveld.  

 

Groep 8 heeft dit jaar ook een EHBO cursus gehad, ze zijn allemaal geslaagd! 

 

Van 14 t/m 16 juni ging groep 7/8 op schoolkamp. Dit jaar weer op de fiets naar Oud-Gastel. Het 



waren erg leuke dagen. De kinderen kwamen dan ook moe maar voldaan weer thuis.  
 

 

Donderdag 13 juli was alweer de laatste schooldag. 

Expeditie Regenboog!! Het was heerlijk weer.  

Leuke spellen op het plein en natuurlijk kon het grote ( spring) kussen niet ontbreken. Dit jaar was 

er een echte survivalbaan.  

 

 

Van alle activiteiten worden foto's gemaakt, deze zijn terug te vinden op de website van de school.  

http://www.obsderegenboogdinteloord.nl 

  

 

http://www.obsderegenboogdinteloord.nl/

