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1.

Osseveld
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Regenboog Osseveld, 

Agenda

• Woensdag 18 december  - Nieuwsbrief nr. 4 schooljaar 2019-2020
 
• Donderdag 19 december  - 18.30u Kerstviering

• Vrijdag 20 december  - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Maandag 6 januari   - > 08.30u Inloop; nieuwjaarswensen in de hal
       > Oliebollen voor de kinderen tussen de middag.
 
• Vrijdag 10 januari   - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Donderdag 23 januari  - 19.30u OR/MR vergadering

• Vrijdag 24 januari   - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Woensdag 29 januari  - Nieuwsbrief nr. 5 schooljaar 2019-2020

Nieuws vanuit de Ouderraad

De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft al gezorgd voor nieuwe leden; er is echter zeker nog ruimte 
voor nog meer nieuwe leden.

De belangrijkste taak van de Ouderraad is het samen met het team organiseren van activiteiten op 
school. Zo zijn we betrokken bij het sinterklaasfeest en de kerstviering. Maar ook voor bijvoorbeeld 
de musical en het afscheid van groep 8 zetten wij ons in.

Een aantal keer per jaar vergaderen we op school over de aankomende activiteiten. Onze belangrijk-
ste bron van inkomsten is de ouderbijdrage. 

Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent maar vele handen maken 
licht werk, dus hoe meer Ouderraadsleden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden 
verdeeld. Wij hopen van harte dat meerdere vaders en moeders zich zullen aanmelden voor de 
Ouderraad.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar orregenboogosseveld@pcboapeldoorn.nl
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Osseveld
Nieuwjaarsreceptie

Op maandag 6 januari zijn jullie, nadat de kinderen in de klas gebracht zijn, van harte welkom in de 
hal om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. 
Alle kinderen krijgen op 6 januari een oliebol van de tussenschoolse opvang tussen de middag. 

Bloembollen

Wat een succes was de bloembollenactie! Er zijn in totaal zeker 1100 zakjes verkocht! We verwach-
ten ongeveer een opbrengst te hebben van 1500 euro. 
Een prachtig bedrag, welke we zullen gaan besteden aan het plein. Hierover hopelijk meer in de vol-
gende nieuwsbrief!

Op de fiets of lopend naar school 

Graag zouden wij zien dat de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen. Mo-
menteel zien wij een toename van auto’s rondom onze school wat, zeker in deze donkere periode, af 
en toe voor onoverzichtelijke situaties zorgt.

Onderwijsstaking

Zoals jullie wellicht in de media hebben vernomen is er een landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 
januari. Op dit moment kunnen wij u nog niet aangeven wat dit voor onze school betekent. Wel willen 
we de data vast onder jullie aandacht brengen voor het geval de school gesloten is op beide da-
gen. We verwachten u hier in de eerste week na de kerstvakantie meer duidelijkheid over te kunnen 
geven. 

Social Media

Al een tijdje is Regenboog Osseveld op facebook te vinden: https://www.facebook.com/PCBODeRe-
genboogOsseveld/ 
Sinds kort hebben wij ook een instagramaccount. Volg ons ook daar op: 
pcbo_de_regenboog_osseveld.
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Osseveld
Sport van de maand

Sport van de maand bestaat al 25 jaar en is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laag- 
drempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de 
omgeving van Apeldoorn.

Voor de maand januari staan onderstaande sporten op de agenda.
Opgeven kan tot 31 december via https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!


