IKC de Regenboog

01-06-2018

NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Maandagavond 4 juni
Start avondvierdaagse tot
donderdagavond 7 juni.

Beste ouders,
Het mooie weer is nu echt begonnen wat heerlijk. Tijd om naar
buiten te gaan en tijd voor feest. Komende week gaan we, net als
vele andere scholen in Nederland, meedoen met de
avondvierdaagse. Wat er nog meer is en gaat gebeuren in de
komende periode kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

Vrijdag 8 juni
Klassenmail 17.
Maandag 11 juni
Oud papier in de wijk.
Vrijdag 15 juni en
Maandag 18 juni
studiedag Van het team.
Alle Kinderen vrij.
Vrijdag 15 juni
Nieuwsbrief 18.

Talenten kleuren kinderen

Het peuter-/kleuterfeest ophalen.
De pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders organiseren
jaarlijks een groots peuter-/ kleuterfeest rondom een thema. Dit
jaar was het thema: Ridders en Prinsessen!
De kinderen zijn gisteren allemaal verkleed als een ridder of prinses
op school gekomen. Met de gekregen sleutel hebben zij het
'kasteel' geopend. De kinderen van de 7 hebben als hulpjes die dag
groepjes kleuters begeleid.
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met het hele team twee studiedagen. Tijdens
deze dagen zullen we o.a. ons verder verdiepen
in de methode Leskracht en het afgelopen
schooljaar evalueren. De kinderen zijn dan vrij.

Oud papier ophalen.
Op maandag 11 juni zal het
oud papier worden
opgehaald. De opbrengst
van het oud papier komt
ten goede aan de school.

Drievliet.
Onze groepen 3 t/m 6 zijn
gisteren naar het pretpark
Drievliet in Den Haag
geweest. De leerlingen
hebben hier veel plezier
gehad. Na een ijsje en een
patatje zijn we uiteindelijk
met z’n allen weer naar
Almere vetrokken.

Studiedagen team.
Op vrijdag 15 juin en
maandag 18 hebben we
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De eindtoets groep 8.
We zijn enorm trots op de kinderen van groep 8.
Ze hebben de eindtoets IEP net iets boven het
landelijke gemiddelde gemaakt. Ze hebben
enorm hard gewerkt en hebben het op hun VO
uitstroom niveau gedaan. Sommige leerlingen
hebben het zelfs nog iets beter gedaan dan de
verwachting. We willen hier ook juf Daan
noemen die ondanks de wisselingen gewoon
door bleef gaan. Het was qua bezetting dit jaar
niet gemakkelijk in groep 8 maar juf Daan bleef
vasthouden aan de doelen die ze voor ogen had.
Een topprestatie!

Personeelsuitje.
Na de studiedag van vrijdag 15 juni hebben onze
collega’s zoals iedereen een personeelsuitje
georganiseerd. Wat we precies gaan doen blijft
nog een verassing , dus we zijn benieuwd.
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WNF en de andere helft wordt gebruikt voor de
school. Het is een hele klus om alle
marktkraampjes op school te krijgen. Een
oproep aan iedereen die een busje of aanhanger
heeft. Het zou ontzettend fijn zijn, als u ons die
dag kunt helpen.
U kunt zich opgeven per mail:
samsamfeest@gmail.com
Het SAMSAM feest.
Op vrijdag 22 juni vindt het
jaarlijkse SAMSAM feest
weer plaats. Met als thema
‘onderwaterwereld’ belooft
het een prachtig feest te
worden met spectaculaire
activiteiten en heerlijke
hapjes. Er kan weer
meegedaan worden met de
jaarlijkse taartenwedstrijd.
De zelfgebakken taarten
worden beoordeeld door
een vakkundige jury en
daarna worden ze
tentoongesteld en
verkocht. De inschrijflijsten
hangen vanaf volgende
week bij de ingang van
beide gebouwen.
Voorafgaand aan het feest
is er op donderdag 21 juni
een sponsorloop. De
sponsorloop vindt plaats in
de middag. Kom gerust
langs om uw kind aan te
moedigen. Na het
eindsignaal gaan de
kinderen eerst mee naar de
klas om met de juf de dag
af te sluiten om vervolgens
om 14.00 uur naar huis te
gaan. Dit jaar halen wij geld
op voor het Wereld Natuur
Fonds. De helft van de
opbrengst gaat naar het
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Avondvierdaagse.
Vanaf maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni
2018 gaan heel veel leerlingen de
avond4daagse lopen. Donderdag 7 juni is de
intocht. Alle ouders en belangstellende zijn van
harte welkom om onze helden na vier dagen
wandelen te onthalen.

Buitenschoenen mee naar de gym.
Vanaf nu willen we graag met de kinderen
buiten gaan gymmen als het weer dit toelaat.
Om deze reden willen wij u vragen of u uw kind
buitengymschoenen wil meegeven tijdens de
gym. Dit zodat iedereen mee kan doen. Slippers
en sandalen zijn niet toegestaan.
We wensen u een fijn weekend toe.
Team IKC de Regenboog
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