IKC de Regenboog

17-10-2018

NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Beste ouders,

Belangrijke data:
Woensdag 17 okt. t/m
zondag 28 okt.
tijdsloten open voor
ouders om 10-min.
gesprekken in te plannen
voor het tussenrapport.
De kinderen van groep 4
t/m 8 komen mee naar het
gesprek.

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

Donderdag 18 en vrijdag
19 okt. alle kinderen zijn
vrij.
Herfstvakantie van 22
okt. t/m 26 okt.
Dinsdag 30 okt.10minutengesprekken over
rapport/portfolio. Adviesgesprekken groep 8.
Woensdag 31 nov. luizencontrole.
Donderdag 1 nov. 10minutengesprekken over
rapport/portfolio. Adviesgesprekken groep 8.

Studiedagen team op 18 en 19 oktober, de kinderen zijn al vrij.
Voordat onze herfstvakantie begint heeft het team 2 studiedagen.
Op donderdag hebben we een Kanjertraining herhalingsdag. Samen
met mevrouw Lilian Vliek gaan we o.a. kijken naar Kanjertaal door
de school heen, nieuwe digitale lesmaterialen en gaan we de
kernoefeningen langslopen.
Op vrijdag gaan we aan de gang met Muziekimpuls, onder leiding
van mevrouw Renée Weder. Via dit traject krijgen we hulp bij de
invulling van ons muziekonderwijs. We gaan ons verdiepen in
verschillende muziekmethodes. We zullen onze kennis over het
geven van muziekonderwijs gaan verdiepen. En er gaan o.a.
activiteiten plaatsvinden die de verbinding bevorderen tussen het
binnen- en buitenschools leren.

Vrijdag 2 nov.
klassenmail 4.
Vrijdag 9 nov.
nieuwsbrief 5.

Vrijdag
24 november
Talenten
kleuren kinderen
nieuwsbrief 6
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van deze tonnen komt de school ten goede.
Hiervan kunnen wij knutsel- en
schoolmaterialen kopen.

Pannenkoekenfeest.
Op woensdag 31 oktober
a.s. organiseert Hart voor
Haven op de Regenboog
van 18:00-19:30 uur een
pannen-koekenfeest. Dit
feest vindt plaats in een
lokaal op school. De
kinderen kunnen zich
melden in de middenruimte op Klipgriend 1.
Voor verder informatie zie
de bijlage.

De opbrengst van de cartridges gaat naar
Stichting Opkikker. Deze stichting verzorgt een
mooie dag voor gezinnen met een chronisch ziek
kind.

Tenslotte zamelen we nog doppen in voor de
KNGF geleidehonden. Zij leiden 4 soorten
hulphonden op, onder andere voor
Blindengeleidehond, Assistentiehond,
Autismegeleidehond en Buddyhond .
Therapie

Batterijen, cartridges en
doppen.
In beide schoolgebouwen
staan in de hal een ton en
een doos waar u lege
batterijen en cartridges in
kan doen. De opbrengst
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Bedankt.
Beste ouders, zoals u heeft gelezen zal ik per 1
november starten met een nieuwe baan. Dit is
dan ook de laatste, door mij geschreven,
nieuwsbrief. Via deze weg wil ik alle ouders,
hulpouders en betrokkenen bij het Integraal
Kind Centrum danken voor de afgelopen 9 fijne
jaren. Met hartelijke groeten, Marcel Klazen.
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Activiteiten tijdens de
herfstvakantie.
Tijdens de komende
herfstvakantie worden er
weer verschillende
activiteiten georganiseerd.
Zie hiervoor de bijlage.
We wensen u een fijn
weekend toe.
Team IKC de Regenboog
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