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Kære	  støttemedlemmer	  
	  
NU	  er	  det	  rigtig	  sommer,	  og	  skolerne	  starter	  på	  et	  nyt	  skoleår.	  For	  Regnbueskolen	  er	  det	  det	  
29.	  skoleår,	  og	  vi	  ønsker	  elever,	  forældre	  og	  ansatte	  held	  og	  lykke.	  	  	  
På	  skolen	  bliver	  der	  i	  samarbejde	  med	  støtteforeningen	  arbejdet	  ihærdigt	  på	  at	  skaffe	  penge	  
til	  en	  multibandebane,	  så	  det	  bliver	  muligt	  at	  gennemføre	  en	  endnu	  bedre	  idrætsundervisning	  
samt	  give	  skolens	  og	  områdets	  børn	  nye	  muligheder	  i	  fritiden.	  Det	  betyder	  også	  synliggørelse	  
af	  Regnbueskolen!	  
	  
Derfor	  er	  vi	  i	  støtteforeningen	  gået	  i	  gang	  med	  at	  søge	  midler	  udefra	  også:	  
	  
SuperBrugsen	  i	  Hammel	  	  uddeler	  ca.	  hver	  3.	  mdr.	  5000	  kr.	  til	  3	  foreninger,	  som	  kunderne	  kan	  
stemme	  på,	  når	  de	  handler.	  Den	  forening,	  som	  får	  flest	  stemmer,	  får	  4000kr.	  –	  de	  to	  andre	  får	  
hver	  500	  kr.	  Den	  konkurrence	  deltager	  vi	  i	  lige	  nu.	  
	  
Sammen	  med	  skolen	  er	  vi	  gået	  i	  gang	  med	  at	  søge	  forskellige	  fonde,	  og	  skolen	  har	  allerede	  
modtaget	  25000kr.	  Vi	  fortsætter	  dette	  arbejde.	  
	  
Støtteforeningen	  er	  netop	  blevet	  godkendt	  til	  en	  sponsorataftale	  med	  OK,	  og	  her	  kommer	  I	  
på	  banen,	  hvis	  I	  har	  lyst.	  Det	  koster	  jer	  ikke	  ekstra,	  og	  der	  er	  flere	  muligheder:	  
	  
1.	  Du	  kan	  bestille	  et	  OK	  Benzinkort.	  Hver	  gang	  du	  tanker	  1	  l	  benzin	  eller	  diesel	  hos	  OK,	  sender	  
de	  6	  øre	  videre	  til	  Regnbueskolens	  Støtteforening,	  og	  når	  du	  første	  gang	  har	  tanket	  500l	  i	  alt	  
på	  kortet,	  får	  foreningen	  et	  bonusbeløb	  på	  250kr.	  	  
Du	  kan	  bestille	  et	  OK	  Benzinkort	  på	  www.ok.dk,	  og	  her	  kan	  du	  læse	  mere	  om	  ordningen.	  Husk	  
at	  tilkendegive,	  at	  du	  ønsker	  at	  støtte	  Regnbueskolens	  Støtteforening.	  
Hvis	  du	  allerede	  har	  et	  OK	  Benzinkort,	  kan	  du	  ringe	  til	  OK’	  s	  kundeservice	  7873	  1327	  og	  gøre	  
opmærksom	  på,	  at	  du	  ønsker	  at	  støtte	  Regnbueskolens	  Støtteforening.	  
	  
2.	  Hvis	  du	  også	  vælger	  at	  købe	  el	  via	  OK,	  vil	  Regnbueskolens	  Støtteforening	  få	  6øre	  mere	  for	  
hver	  l	  benzin	  og	  diesel,	  du	  tanker.	  
Ring	  evt.	  til	  OK	  på	  7010	  2033	  og	  hør	  nærmere.	  
	  
3.	  Hvis	  du	  vælger	  OK	  Mobil,	  støtter	  du	  os	  med	  knap	  100kr.	  det	  første	  år.	  	  I	  kan	  tilmelde	  jer	  på	  
www.ok-‐mobil.dk/forening	  
	  
Vi	  håber	  at	  mange	  af	  jer	  finder	  dette	  interessant!	  
	  
Vi	  håber	  også	  at	  vi	  ser	  jer	  til	  	  Loppemarkedet,	  LOP	  DE	  LUX	  d.	  22.	  august	  	  kl.	  10-16	  
Det	  skal	  nok	  blive	  en	  rigtig	  hyggelig	  dag	  med	  masser	  af	  fine	  lopper,	  cafe	  og	  Regnbuestemning!	  
	  
Vi	  modtager	  stadig	  lopper,	  som	  I	  kan	  aflevere	  på	  skolen,	  eller	  I	  kan	  lave	  en	  aftale	  med	  Tanja	  på	  
5188	  8850.	  Vi	  kan	  evt.	  hente	  lopperne	  hos	  jer,	  hvis	  I	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  bringe	  dem.	  
	  
Kærlig	  hilsen	  
på	  støtteforeningens	  vegne	  
Ragnhild	  Binggeli	  
	  


