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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Maandag 13 t/m
donderdag 16 februari
KANVAS afname
Maandag 19 februari
Oud papier.
Donderdag 22 februari
Klassenmail.

Beste ouders,
Het alweer een week geleden dat de kind-portfolio gesprekken zijn
gevoerd. Samen met de juf, uw kind en u als ouder heeft u
besproken wat er goed gaat en waar nog uitdagingen liggen.
De komende periode gaan we met z’n allen aan deze gestelde
doelen werken.
De nieuwe vorm van rapportage en kind gesprekken is afkomstig
vanuit onze eigen professionele leergemeenschap
“Persoonsvorming “.
Wij blijven als team voortdurend leren om in een continu proces
tot verbetering van het onderwijs te komen.

Vrijdag 23 februari
Studiedag voor het team.
Alle kinderen zijn vrij!
Vrijdag 23 februari
Start voorjaarsvakantie t/m
zondag 4 maart.
Maandag 5 maart
Start van de school na de
voorjaarsvakantie.
Alle ouders zijn welkom
om de kinderen naar
school te brengen in
beide gebouwen.
Vrijdag 9 maart
Nieuwsbrief 12.
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Schoolschaken.
Op zaterdag 24 maart, doen we met 2 teams mee aan het Almeers
Schoolschaaktoernooi in de Topsporthal in Almere Poort. Het
toernooi duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom als
supporter om aan te moedigen of gewoon een leuke dag te
hebben. Vervolgens schaken de kinderen later in de maand ook nog
om het Kampioenschap van de Regenboog. Dit doen we in de open
ruimte op Klipgriend 1. Ook hierbij is publiek natuurlijk van harte
welkom. Nader informatie volgt.
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Studiedag.
Op vrijdag 23 februari
hebben we als team weer
een studiedag waarin we
onze opbrengsten van de
afgelopen Cito periode met
elkaar gaan analyseren en
aan elkaar presenteren.
Ook zal de professionele
leergemeenschap rekenen
ons meenemen in de
laatste ontwikkelingen
binnen de school op het
gebied van de doorlopende
rekenleerlijnen en reken
strategieën.

Oud papier ophalen.
Zou u al uw oud papier ook
in de voorjaarsvakantie
buiten willen zetten op
maandag 20 februari ? De
opbrengst van het oud
papier komt ten goede aan
de school.
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Op tijd naar school.
De deuren van de school gaan iedere dag op
beide locaties om kwart over acht open. We
constateren als team dat ouders, met name op
Klipgriend 3, nogal eens te laat binnenkomen.
De andere leerlingen en de leerkracht willen
heel graag op tijd beginnen met de les. Behalve
dat het steeds naar binnen schuiven van een
kind onrust veroorzaakt in de groep, willen wij
de leertijd ook zo optimaal mogelijk gebruiken.
Helpt u ons mee om dit doel voor al onze
leerlingen te bereiken?

Typecursus afgerond
Vorige week hebben onze leerlingen de
typecursus met goed gevolg afgerond.
Alle 4 de cursisten hebben er hard voor gewerkt
en kunnen nu goed blind typen met 10 vingers.
Van de ouders en de kinderen hebben we leuke
reacties mogen ontvangen en zij zullen vast en
zeker veel plezier beleven aan deze nieuwe
vaardigheid.
Voor ons was dit de eerste keer dat wij een type
cursus via de computerdienst
hebben georganiseerd.
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Hier de blije gezichten van
Shayenne , Emily en Rein
na met hun behaalde
diploma’s.

De Plus-groep pilot.
Ook dit jaar zijn we weer
een samenwerking gestart
met Het Baken Trinitas
Gymnasium voor de
kinderen van de plusgroep
uit de groepen 7 en 8. We
gaan dit schooljaar starten
in maart met het project
‘De Tijdreis’. Dit keer gaat
de reis naar de toekomst.
De lessen worden de ene
week verzorgd door Pim
Groot (Trinitas) samen met
2 leerlingen van het
gymnasium en de andere
week door onze eigen
plusleerkracht juf Daan. De
module ‘ De tijdreis’ is
erop gericht een
interessant lespakket aan
te bieden op de basisschool
aan leerlingen die meer
uitdaging nodig hebben en
zich verder willen
ontwikkelen en oriënteren.
De leerlingen uit groep 7 en
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8 worden uitgedaagd om verschillende
vraagstukken op te lossen en opdrachten te
moeten uitvoeren. In deze opdrachten komen
verschillende gymnasiale vakken en thema’s
terug zoals klassieke cultuur, filosofie,
geschiedenis en de bètavakken.
De kinderen beginnen met het maken van een
mindmap om zich te oriënteren op alle
informatie die er te vinden is. Daarna vormen ze
onderzoeksvragen en bepalen ze op welke
manier ze het geleerde gaan presenteren (denk
aan een PowerPoint, een Prezi, een spel, enz …).
Het project wordt afgesloten met een
presentatie door de kinderen. Hier gaan we
weer iets bijzonders van maken. Hierover volgt
later meer informatie. Alle kinderen zullen aan
het einde van het project een certificaat
ontvangen voor hun ‘Tijdreis’.

Nieuws vanuit KDV, peuterspeelzaal en vooren naschoolse opvang.
Als afsluiting van de nationale voorleesdagen,
kwam meester Marcel bij ons voorlezen
(Adjunct directeur IKC de Regenboog).
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Nu zijn wij volop bezig met
het thema ‘eten & drinken’.
Er zijn al leuke koksmutsen
gemaakt. Lekker kliederen,
verven en plakken met
macaroni :Geel was de kaas
saus, groene saus was een
overheerlijke broccolisaus,
rood was tomatensaus. Zo
zijn we lekker druk bezig
met het thema en hebben
wij als afsluiting van het
thema volgende week de
ouders op bezoek die
gezellig komen eten in
‘Restaurant de Klipgriend’.

Hulpouders gezocht.
Het lijkt nog ver weg maar
volgende maand is het
alweer Pasen. Hiervoor
kunnen wij uw hulp weer
goed gebruiken. Wij zijn op
zoek naar ouders die
kunnen helpen met het
versieren van de school op
dinsdag 13 maart
(verzamelen om half 9 op
Klipgriend 1) en het
verstoppen van de
paaseieren op donderdag
29 maart (voor het
verstoppen van de
paaseieren zal er op
dinsdag 27 maart een
instructie zijn om half 9 op
Klipgriend 1). Ook is er op
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donderdag 29 maart 1 ouder nodig die kan
helpen op Klipgriend 1 in de keuken en zijn er 2
ouders nodig die kunnen helpen op Klipgriend 3
in de keuken. Komt u ons helpen? Aanmelden
kan bij de leerkracht van de groep.

Tips voor het bevorderen van de
Rekenvaardigheden en de Leesbeleving.
Het kunnen lezen, schrijven en rekenen is van
essentieel belang voor de gehele schoolcarrière
van uw kind. Op school besteden wij hier dan
ook veel aandacht aan. Als ouders kun je
spelenderwijs je kind helpen bij het leren van
deze belangrijke vaardigheden. Hoe kun je als
ouders helpen bij het stimuleren van de lees-,
schrijf- en rekenvaardigheden? Lees de tips voor
het bevorderen van het lezen, schrijven en
rekenen. Het is leuk en leerzaam en zo werken
school en ouders actief samen. U vindt de
informatie in de bijlagen.

Kanvas, sociaal-emotionele vragenlijsten
De leerkrachten gaan vanaf volgende week weer
de gedragsvragenlijsten voor alle groepen
invullen. Deze sociaal-emotionele vragenlijsten
horen bij de Kanjertraining, onze sociaal
emotionele methode. Vanaf groep 5 vullen de
leerlingen ook zelf een vragenlijsten in. Mocht er
uit de vragenlijsten bijzonderheden komen dan
zal de juf persoonlijk contact met u opnemen
om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Het

4

IKC de Regenboog

16-02-2017

zou dan kunnen gaan om
een gebrek aan
zelfvertrouwen, faalangst,
explosief gedrag enz.

Verslag vanuit de
donderdagochtend
meeting.
Sinds vorige week hebben
we onze MMM (maandag
morgen meeting)
verschoven naar de
donderdagochtend. Dit
zodat onze collega’s die
niet op maandag werken
ook een halfjaar kunnen
deelnemen aan deze
bijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomst
verzorgen we om de beurt
een inspirerende bijdrage.
Gisteren heeft juf Maud
ons geïnspireerd met het
gedichtje dat we hieronder
hebben weergegeven:
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We wensen u een fijn weekeind toe
Team IKC de Regenboog
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