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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Beste ouders,

Belangrijke data:

Maandag 22 januari oud
papier.

Hierbij de 9de nieuwsbrief van dit schooljaar en de eerste van 2018.
Wij wensen u allen dan ook het beste voor 2018.
Met de kinderen zijn wij 2018 gestart met een gezamenlijke toast
op het nieuwe jaar.

Woensdag 24 januari om
12:00 uur tijdsloten open
rapport-/ portfoliogesprekken.
Vrijdag 26 januari
klassenmail.
Vrijdag 2 februari om
20:00 uur sluiten de
tijdsloten voor rapport/
portfoliogesprekken.
Vrijdag 2 februari
rapport/portfolio mee.
Vrijdag 2 februari
volgende nieuwsbrief.
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Nieuwe vertrouwenspersoon.
Juf Suzanne Blommers is
onze nieuwe vertrouwenspersoon naast juf Daniëlle
van Netten. Juf Suzanne
heeft haar opleiding tot
kindercoach bijna afgerond.
Hierdoor is Suzanne de
aangewezen persoon om
deze taak op zich te
nemen. De vertrouwenspersonen in de school
hebben een belangrijke rol.
Kinderen die ergens mee
zitten en met juf Daniëlle
of juf Suzanne willen
praten, kunnen een briefje
in de speciale brievenbus
op school doen. De
vertrouwenspersonen gaan
dan met de kinderen in
gesprek. Ook u als ouder
kunt aan juf Suzanne of juf
Daniëlle vragen of zij eens
met uw kind in gesprek
willen gaan. We vinden het
belangrijk dat kinderen hun
problemen of zorgen bij
een vertrouwenspersoon
kwijt kunnen.
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Oud papier ophalen.
Op maandag 22 januari 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.

Informatie voor ouders van gr. 7 en gr. 8.
Van basisschool naar het voortgezet onderwijs,
dat is een hele stap. Er zijn een hoop dingen
belangrijk bij de keuze van een nieuwe school.
Hieronder vindt u belangrijke informatie als u
zich aan het oriënteren bent om een goede
schoolkeuze te maken voor het voortgezet
onderwijs. Sommige ouders van groep 7 denken
hier ook al over na, dat is heel goed. Enige tijd
geleden is de nieuwe website
www.kiesjeschoolinalmere.nl online gegaan;
een gezamenlijke productie van de Almeerse
VO-scholen. Deze website geeft informatie over
het voortgezet onderwijs in het algemeen
(onderwijsniveaus, aanmeldingsprocedure,
passend onderwijs enzovoort), maar ook over
het onderwijsaanbod van de Almeerse scholen
voor voortgezet onderwijs. Daarnaast kunnen de
bezoekers op www.kiesjeschoolinalmere.nl
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direct de Almeerse
middelbare scholen met
elkaar vergelijken en
hebben zij in één overzicht
alle informatieavonden en
open dagen van de
Almeerse VO-scholen bij
elkaar. Zo wil
www.kiesjeschoolinalmere.
nl groep 8-leerlingen en
hun ouders ondersteunen
bij het maken van een
juiste keuze voor de
middelbare school. Let op:
vanaf deze week beginnen
de open dagen en
informatieavonden op het
VO.

Tijdig inschrijven op IKC
de Regenboog.
Het is druk met de
inschrijving van nieuwe
leerlingen. Wilt u uw jonge
kind ook bij ons inschrijven
omdat u al kinderen bij ons
op school heeft, wacht dan
niet te lang. Het is voor ons
heel belangrijk om te
weten welke kinderen er in
de komende jaren komen,
zodat wij de ouders die al
binnen onze school zijn
straks niet teleur moeten
stellen. Een
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inschrijfformulier kunt u ophalen bij de directie
van de school. Loop gewoon even binnen.

Materialen vanuit de Jumbo spaaractie.
Samen hebben wij de Jumbo spaaractie
gewonnen. Voor het bedrag van 3296,95 euro
hebben wij de volgende materialen kunnen
aanschaffen: 1 maal Driewieler speciaal, 1 maal
Aanhanger bak, 1 maal Duo driewieler, 2 maal
set K'NEX constructie, 4 maal puzzels
gezondheid-set, 1 maal K'NEX Educatief bruggen
bouwen, 1 maal Muziekinstrumenten-set, 1 Bike
groot, 2 maal Basketbal normaal, 1 maal Metselset. Fijn dat u als ouders, via deze spaarpunten,
dit voor de school heeft kunnen realiseren.

Bijdrage aan de maandag morgen meeting van
juf Fiona.
Ieder maandagochtend starten wij als team met
elkaar de week. We noemen dit onze MMM
(maandag morgen meeting). Tijdens deze
bijeenkomst verzorgen wij om de beurt een
bijdrage aan deze start van de week.
Vorige week maandag was het juf Fiona die ons
een heel mooi en inspirerend filmpje heeft
laten zien van Rita Pierson vanuit TED-talk.
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Rita Pierson en ook Fiona’s
statement luid: Elk kind
heeft een kampioen nodig.
Hieronder de link zodat u
dit ook zelf kunt ervaren.
https://www.ted.com/talks
/rita_pierson_every_kid_ne
eds_a_champion?language
=nl
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Verbouwingen en vernieuwingen aan de
schoolgebouwen.
Wist u dat?







Nieuwe entree op
Klipgriend 1.
Volgende schooljaar zullen
wij op Klipgriend 1 de
entree vernieuwen. Als de
plannen worden
goedgekeurd zal er een
ruimere entree ontstaan.
De patio zal bij de gang
worden getrokken. Dit zal
meer ruimte voor
verkeersstromen creëren
en extra werk-/leerruimte
voor de leerlingen.
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We in alle gangen van Klipgriend 1 een
nieuwe vloer krijgen.
Beide gebouwen een nieuwe
verwarmingsketel krijgen in de
zomervakantie.
Het gebouw op Klipgriend 3 door de
gemeente aan de buitenzijde opnieuw
wordt geschilderd
Op Klipgriend 3 vanuit de Sam Sam
opbrengsten op het kleuterplein een
groot schaduwdoek zal komen voor hele
warme dagen zodat onze kleintjes de
schaduw kunnen opzoeken met buiten
spelen.
We nog met elkaar nadenken over de
wensen die we hebben voor de kinderen
in het gebouw Klipgriend 1 vanuit de
Sam Sam opbrengsten.
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Nieuws vanuit het KDV, de
naschoolse opvang en de
peuterspeelzaal.
In de kerstperiode hadden
we het met de kinderen
over wat ze van kerst
vinden en dat het mooi is
om iets voor een ander te
doen. De kinderen
mochten zelf iets kiezen.
Eén van de kinderen kwam
met het idee om
kerstkransen voor de
brandweer te maken. Na
een paar mailtjes met juf
Annemarie, de vrouw van
één van de
brandweermannen,
vertelde de brandweer dat
ze ontzettend graag de
kransen in ontvangst
wilden nemen. En jawel
hoor, de
brandweermannen en een
complete brandweerauto
kwamen naar de BSO. De
kinderen konden vragen
stellen en ze mochten de
brandweerwagen aan alle
kanten bekijken. Na het in
ontvangst nemen van de
kransen ging de sirene nog
even aan en hebben we de
brandweermannen weer
uitgezwaaid. Het was een
mooie, leuke en spannende
middag!
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Hulp vanuit ouders voor de kerstcommissie.
Voor de verschillende activiteiten gedurende het
schooljaar hebben wij altijd vrijwillige ouders
nodig. Deze ouders draaien vaak meerdere jaren
achter elkaar een bepaalde activiteit, zo ook de
kerst. Door persoonlijke omstandigheden is de
oudergeleding van onze kerstcommissie helaas
volgend schooljaar niet meer in staat om het
kerstfeest mede te organiseren. M.a.w. wij zijn
op zoek naar nieuwe ouders die plaats willen
nemen in de kerstcommissie. De huidige ouders
willen de commissie goed overdragen en willen
dan ook graag de nieuwe ouders “inwerken”.
Kerst 2018 is nog ver weg, maar de huidige
hulpouders willen op deze manier proberen hun
kennis, kunde en ervaringen zo goed mogelijk
over te dragen. Wij willen namens het hele
team deze kersthulpouders bedanken voor hun
inzet van de afgelopen jaren en het zorgdragen
voor een zo goed mogelijke overstap.
Voor de kerstcommissie kunt u zich aanmelden
bij y.walraven@gmail.com of 06-43582424.
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Tijdsloten voor de
portfoliogesprekken.
De tijdsloten voor de
komende rapport-/
portfoliogesprekken voor
dinsdag 6 februari en
donderdag 8 februari staan
vanaf woensdag 24 januari
om 12:00 uur open. U kunt
zich dan inschrijven voor
een datum en tijdstip naar
keuze. De tijden zijn op
dinsdag van 15:00 tot 18.00
uur en op donderdag van
15.00 tot 17.30 en van
18:30 tot 21:00 uur.
De tijdsloten waarop u kunt
inschrijven zullen worden
gesloten op vrijdag 2 febr.
om 20:00 uur. Alle ouders
van groep 1 t/m 7 worden
op het gesprek verwacht.
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Op tijd naar school.
De deuren van de school gaan iedere dag op
beide locaties om kwart over acht open. Wij
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 binnenschuiven 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. Te laat komen wordt
geregistreerd als schoolverzuim.

Advieswijzer groep 7.
Om een prognose te kunnen geven over het
niveau van uw kind richting het voorgezet
onderwijs, maken wij gebruik van De
Advieswijzer. De Advieswijzer zal digitaal
worden afgenomen.
De afname bestaat uit drie verschillende delen:
Hoofd, Handen en Hart. Hart staat hierbij voor
emotie, passie, bezieling, vertrouwen en
betrokkenheid. Handen staat voor: actie en de
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kracht die erop gericht is
om kennis te verbinden aan
vaardigheden. Hoofd staat
voor de taal- en
rekenontwikkeling.
Wij starten binnenkort met
de afname van Handen en
Hart. Eind mei gaan we
tenslotte het onderdeel
Hoofd afnemen. Hieruit
formuleren wij vervolgens
het voorlopig advies voor
het voorgezet onderwijs.
De Advieswijzer is zodanig
samengesteld dat alle
leerlingen worden
uitgedaagd om te laten zien
hoe vaardig zij zijn op het
gebied van taal en rekenen.
De toetsen starten met
makkelijke opgaven, die
oplopen in niveau.
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laten. Dit levert soms heel gevaarlijke situaties
op. De wijkagent controleert regelmatig op het
handhaven van dit verbod. Buiten het gegeven
dat het u een flinke boete kan opleveren,
moeten wij natuurlijk samen zorgen voor een
veilige verkeerssituatie voor alle kinderen van
de Regenboog.
We wensen u een fijn weekend toe.
Team IKC de Regenboog

Verkeersoverlast.
Zou u uw auto op een
daarvoor bestemde plaats
willen parkeren als u uw
kind(eren) naar en van
school brengt/haalt? Wij
krijgen de laatste tijd veel
klachten over fout
geparkeerde auto’s en
ontstane parkeerschade. Bij
de school op Klipgriend 1 is
een stopverbod . Ondanks
dit verbod wordt er toch
nog regelmatig gestopt
door ouders om hun
kinderen uit de auto te
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