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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Woensdag 18 oktober t/m
zondag 29 oktober
Tijdsloten open voor ouders
om 10 minutengesprekken in
te plannen voor het
tussenrapport. De kinderen
van groep 4 t/m 8 komen
mee naar het gesprek.

Beste ouders,
De herfstvakantie staat voor de deur. Het is goed voor de leerkrachten,
kinderen en hun ouders om na 7 weken even afstand te nemen en
nieuwe energie op te doen.
Wat u ook gaat doen in de herfstvakantie, thuis blijven of lekker een paar
dagen weg, we wensen u een fijne tijd toe!

Donderdag 19 oktober.
Alle kinderen zijn vrij!
Vrijdag 20 oktober
Alle kinderen zijn vrij!
Herfstvakantie van 23
oktober t/m 27 oktober
Dinsdag 31 oktober
10 minutengesprekken over
rapport/portfolio.
Adviesgesprekken groep 8.
Woensdag 1 november
Luizencontrole
Vanaf 1 november
Voor de groepen 4 t/m 8
worden in de komende
weken de toetsen AVI en
DMT afgenomen.
Donderdag 2 november
10 minutengesprekken over
rapport/portfolio
Adviesgesprekken groep 8
3 november Klassenmail

Studiedagen team op 19 en 20 oktober, de kinderen zijn al vrij!
Donderdag en vrijdag heeft het team nog 2 studiedagen voordat hun
vakantie ingaat.
Het thema op donderdag is de Christelijke identiteit en Leskracht.
Leskracht is onze methode wereldoriëntatie waarmee we projectmatig
werken. We zitten nu in het tweede jaar van de implementatie van
Leskracht. De kinderen leren bij Leskracht onderzoek te doen, een
onderzoeksvraag te formuleren en hun antwoorden en kennis te delen in
de groep. De wijze van presenteren mogen de kinderen zelf kiezen.
Voorwaarde daarbij is dat iedereen in de groep van de presentatie leert.
Onderliggende 21 Century Skills bij Leskracht zijn o.a. dat de kinderen
leren samenwerken, leiderschap op zich nemen, leren delegeren van
taken en het spreken in het openbaar.
Op vrijdag gaan we aan de gang met de Visie van de Regenboog. We gaan
de oude visie tegen het licht houden en met elkaar verkennen waar deze
visie moet worden bijgesteld als we kijken naar de ontwikkeling waarin
we met elkaar zitten. Wat wordt onze stip op de horizon? Ook ouders uit
het ouderschapsteam en de leerlingenraad zullen betrokken worden bij
de nieuwe visie zodat wij een breed draagvlak creëren voor de visie en de
koers van de school.

8 november
Studiedag Passend onderwijs
in de wijk.
Alle kinderen zijn vrij!
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Nieuwe leerkracht voor
groep 8
Juf Zeynep gaat ons helaas
binnenkort verlaten.
De directie moest op zoek
naar een nieuwe leerkracht
voor groep 8. Dat was een
enorme uitdaging, maar het
is uiteindelijk gelukt
Juf Liepie Nus komt ons team
versterken voor 3 dagen per
week. Ze gaat vanaf 1
december in groep 8 werken
op maandag, dinsdag en
woensdag. Juf Zeynep is
gelukkig bereid gevonden om
de 3 dagen in groep 8 te
blijven doen tot 1 december.
Juf Liepie is een zeer ervaren
leerkracht. Zij heeft vanuit
haar ervaring veel toe te
voegen aan ons team.
Hieronder stelt zij zich aan u
voor.
Beste ouders en leerlingen
van de Regenboog,

Ik wil me graag even
voorstellen: mijn naam is
Liepie van Nus. Binnenkort
mag ik deel uitmaken van het
Regenboogteam en les gaan
geven aan de leerlingen in
groep 8. Ik woon in Lelystad
maar ik loop al heel wat
jaartjes mee in het onderwijs
in Almere. De afgelopen jaren
heb ik met veel plezier
gewerkt op het Taalcentrum
Almere (afdeling kopklas
Almere) maar het werd tijd
Talenten kleuren kinderen

18-10-2017

voor een nieuwe uitdaging. Die heb ik op de
Regenboog gevonden.
Als leerkracht zie ik mijn groep als een leef- en
leergemeenschap. We brengen met elkaar heel wat
uren door en leren van, maar vooral met elkaar. Ik
vind het belangrijk dat elke leerling zich veilig en
prettig op school voelt. Als deze voorwaarden er zijn
kan een kind zich ontwikkelen en het beste uit
zichzelf halen. Ik ben zeer enthousiast over Human
Dynamics en de leergemeenschappen binnen IKC de
Regenboog en wil me daarin gaan verdiepen. Graag
maak ik binnenkort kennis met mijn leerlingen en
met u als ouders/verzorgers. Ik wens jullie een fijne
herfstvakantie!
Liepie van Nus
Namen blijven, herinneren en herdenken
Groep 6B van juf Vera doet mee aan het project
“Namen blijven”. Dit project gaat over herinneren
en herdenken van dierbaren die je misschien
verloren hebt. Op maandag was er een filosofieles in
de groep en op dinsdag gingen de kinderen met een
kunstenaar hun gevoelens verbeelden door het
maken van prachtige vlinders. Op vrijdag 27 oktober
is er in het Vroege vogelbos een wandeltocht voor
ouders en kinderen waarbij de kunstwerken van
onze kinderen uit groep 6B worden onthuld.
Schoolfruit gaat door!
We zijn ingeloot voor het schoolfruit project. De
kinderen krijgen vanaf 13 november 3 maal per week
schoolfruit uitgereikt. Dit loopt door tot 20 april We
hopen hiermee aandacht te vestigen op gezonde
voeding en de relatie met een goede gezondheid.
We kunnen rond het middaguur nog wel wat
vrijwillige ouders gebruiken die juf Annamarie willen
helpen met snijden en rondbrengen naar de
groepen. Vindt u het leuk om uw steentje bij te
dragen aan dit project, meldt u zich dan bij juf
Annemarie of mail naar
a.zwierstra@regenboogalmere.nl
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Juf Nicola 25 jaar
werkzaam bij Partou!
Hoera, hoera onze juf Nicole
is vandaag 25 jaar in dienst bij
Partou.
Dat is wel een feestje waard.
Gefeliciteerd lieve juf. Op nog
heel wat jaartjes bij ons.

Het is Kabouter week.
Sinds 2012 werkt Partou
nauw samen met
Staatsbosbeheer. De herfst
breekt binnenkort weer aan
en daarom is er samen een
verhaal geschreven over
Kabouter Bram en het
kabouterpad. We lezen op het
KDV het boekje hiervan. In de
herfstvakantie organiseert
Staatsbosbeheer de Kabouter
week. Kinderen t/m 6 jaar
kunnen samen met hun
ouders het kabouterpad
lopen op zoek naar
kaboutersporen. De
speurtochten vinden plaats
tussen 14 en 29 oktober. Ook
op de Kemphaan is er een
kabouterpad. Voor info kunt u
kijken op
www.kabouterweek.nl
De herfstvakantie staat weer
voor de deur. We hebben er
zin in en er staan leuke
activiteiten op het
programma.
Talenten kleuren kinderen

18-10-2017

Vergeet u niet de aanwezigheidslijst in te vullen voor
uw kind. Deze hangt op de deur van het KDV en
BSO.
Bedankt. Fijne week en fijne vakantie allemaal.
Team KDV.
Ouderbijdrage; belangrijk!!!
Vandaag krijgen alle ouders een brief van de MR
mee over de ouderbijdrage. In deze brief staat wat
er per gezin aan ouderbijdrage wordt gevraagd en
wat er voor schoolreisje en kleuterfeest betaald
moet worden.
Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, is het goed om
te weten dat wij als Regenboog juist heel veel mooie
dingen kunnen doen voor de kinderen vanuit deze
bijdrage. Dat maakt de Regenboog ook uniek in
Almere Haven.
Het zou jammer zijn als dat straks niet meer kan. Dat
zou het toch een stuk minder mooi maken op de
Regenboog.
We hopen dat u het geld ineens of in delen via een
machtiging naar de MR overmaakt want Sint en Kerst
staan al weer voor de deur. We willen er weer
topfeesten van maken!
Soms bereikt de directie de vraag:’’ Maar krijgen
jullie daar vanuit het ministerie dan geen geld voor?”
Nee, helaas, de school krijgt alleen geld voor de
salarissen, methode materiaal zoals boeken,
schriften en pennen/potloden. De schoonmaak en
het onderhoud van het gebouw worden
bovenschools geregeld. Voor de extra dingen, die de
school voor de kinderen juist kleur geven, is geen
geld. Vandaar dat we het belang van de
ouderbijdrage graag nogmaals willen onderstrepen.
In de bijlage vindt u een brief waarin precies staat
wat de MR allemaal vanuit deze bijdrage voor de
kinderen doet.
Mocht uw zoon of dochter vergeten zijn om u de
MR brief te geven, kijk dan vandaag nog even in de
rugzak van uw kind.
Acties Jumbo en hulphonden
Op het moment doet de Regenboog mee aan 2
acties. De eerste is het sparen van plastic doppen
voor de hulphonden. De tweede spaaractie is die van
de Jumbo waarvoor u de spaarpunten kunt inleveren
op school en bij de Jumbo. Wij sparen voor extra
spelmateriaal voor buiten en
ontwikkelingsmateriaal. Doet u ook nog even mee?
De school met de meeste punten krijgt van het
beschikbare bedrag uiteraard ook het grootste deel.
Het zou mooi zijn als wij dat zijn!
Fijne vakantie, Team IKC de Regenboog
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