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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Vrijdag 15 juni
Studiedag team
Thema: Continu verbeteren
Alle kinderen zijn vrij!
Maandag 18 juni
Thema; Evaluatie en
planning plus de
Leergemeenschappen
binnen de school
Alle kinderen zijn vrij!
Donderdag 21 juni
Sponsorloop start 12.30 14.00
Vrijdag 22 juni
Klassenmail
én
Sam Sam feest
een schoolfeest voor
ouders en kinderen
Van 17.00 tot 20.00
Maandag 25 juni
Schoolfotograaf
Dinsdag 26 juni
Schoolfotograaf
Vrijdag 29 juni
Nieuwsbrief

Talenten kleuren kinderen

Beste ouders,
Er breekt een periode aan van toetsen, maar ook van feesten.
Een mooie combi, want na hard werken is het ook fijn om even te
ontspannen.
De kinderen van groep 7 hebben de IEP toets gemaakt. Ze hebben daar
heel hard en enthousiast aan gewerkt. De ouders van groep 7 krijgen
binnenkort de talentenkaart van hun kind mee. Hier staan niet alleen de
resultaten van de verschillende vakgebieden op maar ook hoe uw kind
zich voelt op school en hoe hij of zij het beste leert.
De talententaart geeft een compleet overzicht van het kind over Hoofd,
Hart en Handen. De talentenkaart sluit daardoor mooi aan bij onze visie
vanuit Human Dynamics. Een kind is veel meer dan alleen resultaten voor
rekenen en taal.
Als een kind op de Regenboog al weet, wie het is als persoon, hoe hij of
zij het beste leert en waar de specifieke talenten liggen dan heb het al
een enorme voorsprong in het voortgezet onderwijs en in het verdere
leven. En daar gaan wij voor!
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 zijn nu bezig met de tussentijdse
toetsen van CITO LOVS, die 2 maal per jaar worden afgenomen.
De leerkrachten gaan er heel ontspannen mee om en de meeste
gelukkig kinderen ook. We kijken met deze toetsen wat ze al kunnen en
wat nog niet en stemmen het toekomstig handelen van kind en leerkracht
daarop af. Zo houden we de vinger aan de pols en krijgt ieder kind zorg
op maat.
Sam Sam feest en sponsorloop
Op donderdag 21 juni is de jaarlijkse sponsorloop. We lopen dit keer voor
het Wereldnatuurfonds en de school. Iedere 2 jaar verandert het goede
doel. Het doel wordt door de kinderen gekozen. De leerlingenraad heeft
het initiatief genomen om tot een nieuw goed doel te komen.
Op 22 juni is het Sam Sam feest. Een feest voor kinderen en hun ouders.
Het thema is onderwaterwereld. Het belooft een prachtig feest te
worden . U komt toch ook? Leuk om u te ontmoeten op ons feest.
Er is echter nog veel hulp nodig op beide dagen. Draagt u ook uw
steentje bij?
Meldt u zich dan bij Milaine de Roos, samsamfeest@gmail.com of bel
even naar 06-20110829
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Vertrek van juf Maud en
juf Tamara en juf Kirsten
Het onderwijs is volop in
beweging! Een paar jaar
geleden kwamen de
leerkrachten nog vanuit
verre oorden naar Almere,
omdat hier wel werk was.
Tegenwoordig is er overal
in Nederland werk te
vinden als leerkracht.
Juf Maud en juf Tamara
kunnen beiden met ingang
van het komende
schooljaar dichter bij huis
werken. Juf Maud die in
Naarden woont, kan in
Huizen gaan werken en
lekker op de fiets naar haar
werk. Juf Tamara die in
Langbroek woont en
dagelijks bijna 2 uur
onderweg is, kan in Zeist
aan de slag. Voor haar dan
nog maar 20 minuten
rijden. Juf Kirsten heeft een
nieuwe uitdaging gevonden
op de Windwijzer in
Almere.
We snappen het, we
gunnen ze alle goeds en
geluk, maar de kinderen en
wij als team gaan deze
fantastische collega’s
natuurlijk erg missen. Ze
hebben allen lang of kort
veel betekend voor de
kinderen van de
Regenboog.
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We hebben al één van deze vacatures ingevuld.
We hebben echter nog 2 vacatures openstaan.
Weet u iemand die liefst fulltime maar ook
deeltijd is bespreekbaar bij ons wil werken,,
attendeer ze dan op onze vacature. U kunt er
dinerbon voor twee mee verdienen!
In de bijlage vindt u onze vacature die u hopelijk
in uw netwerk wilt verspreiden.
Schoolfotograaf
Op 25 en 26 juni komt de schoolfotograaf op
school. Er is een wijziging qua werkwijze. De
groepsfoto’s en de portretfoto’s worden onder
schooltijd gemaakt. Alle broertjes en zusjes
foto’s vinden na schooltijd plaats ook de
broertjes en zusjes die al op school zitten.
De school is te groot om ook deze foto’s in 2
dagen voor elkaar te krijgen onder schooltijd.
Inschrijven voor de broertjes en zusjes foto’s kan
op Klipgriend 3. De formulieren hangen daar bij
de ingang. Daar kunt u intekenen voor een
bepaald tijdstip,

Nieuwe leerkrachten stellen zich voor
De school breidt in het komende schooljaar met
2 groepen uit. Er vertrekken een paar collega’s
naar andere scholen. Ook zijn er een aantal
collega’s die minder willen gaan werken en dat
alles zorgt voor een meerdere vacatures. We zijn
gelukkig op tijd met werven begonnen. Ze
stellen zich hieronder aan u voor.
Hallo allemaal,
Ik wil mezelf graag even aan jullie voorstellen.
Ik ben Pauline Croese, moeder van twee volwassen
zoons en oma.
Vanaf mijn 19e ben ik werkzaam in de
kinderopvang en de afgelopen
17 jaar werk ik met veel plezier in het
basisonderwijs.
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Ik vind het heel fijn om een
rol te hebben in de
ontwikkeling van kinderen
en het is mijn passie om daar
actief bij betrokken te zijn.
Om de speciale
basisschooltijd van de
kinderen
plezierig en waardevol te
laten verlopen,
geloof ik in de samenwerking
met ouders en collega’s.
Als ik even niet met mijn werk
bezig ben ga ik met mijn
camera op stap om te
fotograferen.
Ik kijk er naar uit om volgend
schooljaar deel uit te maken
van het team op De
Regenboog.
Ik heb er onwijs veel zin in!
Tot volgend schooljaar,
Groetjes Pauline

Beste ouders, verzorgers en
nieuwe collega’s,
Mijn naam is Marinka van
der Linde. Volgend
schooljaar zal ik vier dagen
in de week starten als
leerkracht op IKC de
Regenboog. Ik kijk er erg
naar uit om te starten op
jullie school. Ik ben
geboren te Naarden en ben
opgegroeid in AlmereHaven. In mijn jeugd heb ik
zelf onderwijs gevolgd op
basisschool De Regenboog.
In mijn vrije tijd tennis ik en
wandel ik graag met mijn
hond.
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Mijn keuze voor het onderwijs was dan ook niet
moeilijk. In juli 2015 heb ik mijn opleiding PABO
afgerond op het Windesheim Flevoland.
Vervolgens heb ik op
verschillende scholen
ervaring opgedaan. Ik hoop
een positieve inbreng te
kunnen geven binnen de
school. Ik kijk er naar uit
jullie komend schooljaar te
ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Marinka van der Linde

Hallo, ik ben Melissa en ik studeer aan de Pabo.
Ik studeer af in oktober/november.
Ik ben 21 jaartjes jong en ik heb heel veel zin om
volgend jaar bij jullie te komen werken! Mijn
hobby's zijn: lezen, schrijven, creatief bezig zijn
(knutselen, kleding maken), wandelen en
kletsen. Heb je nog vragen of wil je nog iets van
me weten, schiet me gerust aan!
Groetjes,
Melissa

Het werken met kinderen is
altijd mijn passie geweest.
Talenten kleuren kinderen
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Hallo allemaal. Ik ben Billy
van Leeuwen, 30 jaar oud
en woon in AlmerePoort. Na het behalen van
mijn sport & bewegen
diploma ben ik aan het
werk gegaan in de
kinderopvang. Samen met
mijn zus en ander
personeel runden we BSO
de Apenkooi. Toen we dit
helaas niet meer voort
konden zetten heb ik
allerlei verkoopfuncties
bekleed. Van werken in een
kledingwinkel tot aan het
werken bij een bank. Toen
mijn pak letterlijk en
figuurlijk te strak begon te
zitten besloot ik terug te
gaan naar het werken op
een BSO. Van deze
beslissing heb ik geen
seconde spijt gehad. Naast
het werk op de BSO ben ik
gestart met de
deeltijdopleiding van de
iPabo. Na de zomer begin ik
daar aan het 3e leerjaar en
start ik als
onderwijsassistent met veel
nieuwe energie aan mijn
avontuur op de
Regenboog!
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Hallo! Ik ben Lara Voets, 23 jaar en vanaf
volgend jaar ben ik werkzaam op de Regenboog.
Ik werk nu nog op het Kompas in Almere Buiten
en heb daar een kleutergroep. Ik kijk ernaar uit
om na de zomer op de Regenboog te starten!

Let op: Goede vrijdag, extra vrije dag!
Komend schooljaar is er nog een extra vrije dag
ingepland. Dat is op Goede Vrijdag, de vrijdag
voor Pasen en toevallig ook aansluitend aan de
meivakantie. Het betreft vrijdag 19 april. De
kinderen hebben dan een extra lange
meivakantie. We zullen het ook aanpassen op
het overzicht van vakanties en studiedagen op
de website.
Verkeersquiz groepen 6
Afgelopen donderdag hebben de groepen 6
meegedaan aan de nationale verkeersquiz! We
stonden een tijdje voor, maar helaas hebben we
de quiz zelf uiteindelijk toch niet gewonnen.
Wel hebben we de prijs voor het mooiste
spandoek gewonnen! Wat zijn we trots! De
beker kunt u bewonderen in de centrale hal.
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Opleidingsschool
Vanaf september is de
Regenboog een
opleidingsschool. En daar
zijn we reuze trots op. Wij
zijn er van overtuigd dat wij
als experts de studenten
veel kunnen leren over
kwalitatief goed en
uitdagend onderwijs.
Wij zullen de studenten
ontvangen van de
deeltijdopleiding van de
PABO.
Dit zijn mensen die naast
hun werk nu een opleiding
aan de PABO volgen om
een carrière switch te
maken naar het onderwijs.
Wij hebben inmiddels 7
collega’s opgeleid die een
deeltijd student kunnen
ontvangen in hun groep.
Meestal komt de student 1
of 2 dagen per week stage
lopen. Juf Danielle van
Netten is onze
schoolopleider. Zij is de
spin in het web als het gaat
om Opleiden in de School.
In de bijlage vindt u de flyer
die vanuit Prisma naar de
PABO’s in Almere en
Utrecht is gestuurd.
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De visie op opleiden en ontwikkelen….
Nieuws vanuit de opvang
De dagen van de avond 4 daagse zitten er
alweer op, wat een bikkels! De 1 liep de 5 km en
de ander de 10 allemaal een geweldige
prestatie!
Dan hebben wij nog de peuters onder ons
oftewel de kleine bikkels, want die hebben
donderdag 7 juni de 1,7km gelopen met de ‘
Partou Peuter Wandeldaagse’! Wat een ervaring
en zeker voor herhaling vatbaar! Zowel de
kinderen van het kinderdagverblijf als
peuteropvang hebben heerlijk meegewandeld
en de leidsters/ouders genoten van al die blije
wandelende gezichtjes! Alles bij elkaar was
optimaal genieten!

5

IKC de Regenboog

11-06-2018

Op de valreep…..
Meester Melvin gaat ons,
zoals u enige tijd weet,
verlaten na de
zomervakantie. Hij gaat
minder werken en wil zich
op één van zijn drie scholen
richten. Daarnaast wil hij
meer tijd besteden aan zijn
sportcarrière. Voor ons
heel jammer want meester
Melvin is zeer geliefd bij de
kinderen en een hele fijne
collega.
Deze week hebben we na
een lange
sollicitatieprocedure
meester Remy als
gymdocent voor de
Regenboog benoemd. We
zijn erg blij met deze
enthousiaste collega.
Hij stelt zich in de volgende
nieuwsbrief aan u voor.
Fijn weekend,
Team IKC de Regenboog.
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