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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:

Beste ouders,
Hierbij de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar met daarin nieuws
en wetenswaardigheden vanuit ons Integraal Kind Centrum.

Zaterdag 11 november
Sint Maarten
Maandag13 november oud
papier
Vrijdag 17 november
Klassenmail 5
Zaterdag 18 november
aankomst Sinterklaas in
Dokkum
Maandag 20 november
inpak-versieravond
Vrijdag 24 november
nieuwsbrief 6

Sint Maarten.
Op 11 november lopen kinderen langs de deuren om te zingen en
een traktatie te vragen. Zij vieren daarmee de feestdag van
Martinus van Tours, een Romeinse soldaat die door zijn gulle giften
nu als Sint-Maarten herinnerd wordt. Sint Maarten heette dus
eigenlijk Martinus. De teksten van de liedjes zijn in de loop van de
tijd veranderd, de uitgeholde pompoen is vervangen door een
papieren lampion en het kaarsje door een elektrisch lichtje. De
kleuters in de groepen ½ en 3 en 4 maken een lampion voor Sint
Maarten.

Extra schoonmaak van de toiletten.
Stichting Prisma vindt de hygiëne van de toiletten op de Prisma
scholen heel belangrijk.
Daarom is besloten dat de toiletten op beide gebouwen vier maal
per week rond de lunchtijd extra zullen worden schoongemaakt.
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Inpak-versieravond.
Op maandag 20 november
gaan we weer met z’n allen
de klassen en de school
versieren voor het
sinterklaasfeest. Ook zullen
er voor in de klas weer
grote surprises worden
gemaakt. We starten om
18.30 uur en zullen rond
20.30 uur klaar zijn. Uw
hulp kunnen we daar
natuurlijk goed bij
gebruiken. Het is altijd een
hele gezellige avond
waarop we elkaar op
informele wijze beter leren
kennen. Er is voor iedereen
die meehelpt koffie en thee
en een passende
versnapering.
Kom en help ons om de
school mooi aan te kleden!
U kunt zich aanmelden bij
de leerkracht.
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Gezamenlijke studieochtend met alle scholen
uit Almere- Haven.
Afgelopen woensdag hebben wij samen met alle
scholen uit Almere-Haven een studieochtend
gehad in basisschool de Aquamarijn. Tijdens
deze studieochtend hebben wij als team, samen
met alle leerkrachten uit Almere-Haven.
workshops gevolgd bij de experts van Passend
Onderwijs Almere. Dit is de
ondersteuningsdienst die leerkrachten kan
helpen bij vragen over het lesgeven aan groepen
en individuele kinderen. We hebben veel extra
nieuwe informatie meengenomen en sloten de
ochtend af met een Kahoot sessie waarmee we
de ochtend hebben geëvalueerd en de
opbrengsten in beeld kregen.

Aankomst van de Sint.
Op zaterdag 18 november zal de Sint aankomen
in Dokkum. Bij ons op school is de Sintcommissie
al weer hard aan het werk met de
voorbereidingen van het bezoek van de Sint aan
onze school op 5 december. Komende weken
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zult u vanuit de
Sintcommissie verder
geïnformeerd worden over
het verloop van de
Sinterklaasviering bij ons in
het Integraal Kind Centrum.

Oproep hulpouders voor
de sinterklaasviering.
De Sintcommissie is nog op
zoek naar ouders die ons
op maandag 5 december
willen helpen tijdens de
sinterklaasviering. U kunt
zich hiervoor opgeven via
sinterklaas.regenboog@gm
ail.com

Oud papier ophalen.
Op maandag 13 november
wordt het oud papier weer
opgehaald in de wijk. Zou u
uw oud papier ook weer
buiten willen zetten? De
opbrengst van het oud
papier komt ten goede aan
de school.
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Schoolschaken.
Het schoolschaken zou afgelopen dinsdag weer
van start zijn gaan. In maart willen we weer
mee aan het Almeerse schoolschaaktoernooi.
Dit schaaktoernooi wordt in 2018 voor de 29ste
keer gehouden en is uitgegroeid tot het grootste
schaaktoernooi voor leerlingen in het
basisonderwijs in Nederland.
We kunnen helaas geen leerkracht vinden die
naast de drukke werkzaamheden van de groep
dit op zich wil nemen in de avonduren. Dat is
ook begrijpelijk. We zijn nu bezig in overleg met
Zwany of we het in het activiteitenaanbod
kunnen gaan aanbieden aan de kinderen. U
hoort van ons zodra daar duidelijkheid over is

Kinderkerstkoor.
In het oecumenisch kerkcentrum Goede Rede in
Almere-Haven zal onder leiding van Anja Stam
het kinderkerstkoor weer van start gaan. Wil je
meedoen, geef je dan op bij juf Annemarie. Voor
verdere informatie zie de bijlage.
a.zwierstra@regenboogalmere.nl
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Nieuws vanuit het KDV, de
naschoolse opvang en de
peuterspeelzaal.
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verlaten en er ook weer een nieuwe vaste manager
komt.
Wist u dat:
Het KDV erg aan het groeien is en we straks op drie
dagen al twee groepen open hebben. Wij erg blij zijn
met alle lieve kindjes.
Wist u dat:
Wij de KDV groepen gaan opruimen en herinrichten
met nieuwe en frisse spullen en materialen.
Wist u dat:
Sinterklaas al bijna in het land komt.......
Groeten, Team KDV

De herfstvakantie is alweer
voorbij en’ t weer en de klok
helpen hier ook goed aan
mee. De kinderen spelen nog
lekker buiten bij ons. Vooral
de stapels bladeren zijn zo
leuk. Ook zijn wij op het KDV
alweer druk bezig met het
maken van lampionnen. En de
varianten op het liedje wat
daarbij hoort zijn telkens weer
leuk om te horen.
Leuk om u wat "wist u datjes"
te melden.
Wist u dat:
Er op de BSO heerlijk gekookt
wordt door de kinderen. Ik
heb al gevulde eitjes,
worstenbroodjes en
pompoensoep mogen
proeven.
Wist u dat:
Wij in de herfstvakantie een
leuke workshop hebben
gehad waar iemand allerlei
natuurkundige proefjes kwam
laten zien.
Wist u dat:
Er een aantal nieuwe collega's
op het KDV en de BSO zijn.
Wist u dat:
Wij een super leuke en goede
tijdelijke vestigingsmanager
hebben. Jolande ons heeft
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Wist u dat …
In beide schoolgebouwen een ton staat waar u lege
batterijen in kan doen.
De opbrengst van deze tonnen komt de school ten
goede.
Hiervan kunnen wij knutsel- en schoolmaterialen
aanschaffen.
Ook staan er op beide gebouwen een groene doos
waar u lege cartridges en oude mobiele telefoons in
kan doen. De opbrengst hiervan gaat naar Stichting
Opkikker. Deze stichting verzorgt een mooie dag
voor gezinnen met een chronisch ziek kind.
Dit wordt van harte aanbevolen!
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zij uw vragen beantwoorden. Ook biedt dit de
mogelijkheid om de vrijwillige ouderbijdrage,
het kleuterfeest en/of schoolreisje contant te
betalen. U kunt dit uiteraard ook nog doen
d.m.v. het uitgedeelde formulier.

Jumbo spaarpunten
Denkt u nog aan de jumbo
punten ? We zitten nu op
4178 punten.
Verslag vanuit de maandagochtend meeting.
Afgelopen maandag gaf juf Lynn via een heel
mooi stukje invulling aan de gezamenlijke
opening van de week. Hieronder de bijdrage van
juf Lynn aan de maandagochtend meeting:
Geef zin een aan nieuw begin.
Wees gevuld met plannen, dromen en
wensen.
Voor mij een avontuur, eentje met
verlegde grenzen.
Jaarvergadering MR 15
november
Zoals ieder schooljaar
heeft onze MR ook nu een
jaarvergadering. Dit houdt
in dat u het jaarverslag en
de financiële stukken kunt
inzien. Leden van de MR
zullen woensdag 15
november om 08.30 uur
aanwezig zijn in de
middenruimte van
Klipgriend 1 om u te
ontvangen. Uiteraard zullen
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Dankzij jullie blijft mijn hartstocht voor het
onderwijs groeien,en zie ik bij medecollega’s de passie keer op keer volop
bloeien.

We wensen u een fijn weekend toe.
Team IKC de Regenboog
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