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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Donderdag 26 april
Klassenmail 15.
Vrijdag 27 april
Koningsdag kinderen vrij.
Vrijdag 27 april tot zondag
13 mei meivakantie. Alle
kinderen vrij.
Maandag 30 april
oud papier in de wijk.
Vrijdag 18 mei
Nieuwsbrief 16.

Beste ouders,
Het mooie weer is nu echt gekomen en vandaag hebben we, net als
vele andere scholen in Nederland, de Koningsspelen gehouden.
Dit was weer een groot succes. Wat er nog meer is en gaat
gebeuren in de komende periode kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

Learn English in Action!
Wil je graag Engels leren?
Dan kun je naar de Engelse zomerschool.
Voor meer informatie zie de flyer in de bijlage.

Oud papier ophalen
Op maandag 30 april zal het oud papier worden opgehaald. De
opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de school.
Talenten kleuren kinderen
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jaren wat stil gelegen door verschillende
redenen, maar wij willen dit verder oppakken en
alles voor het einde van het huidige schooljaar
weer geheel op de rit hebben. Wij zoeken
daarom 2 mannen of vrouwen met een grote
affiniteit met financiën. Interesse? Meld je aan
bij de voorzitter van de MR of stuur een e-mail
naar irenestout-mr@outlook.com.
Ouderschapsteam.
Het ouderschapsteam is
een team van ouders dat
meedenkt binnen ons IKC
over hoe de
ouderbetrokkenheid
blijvend gestimuleerd en
verder verdiept kan
worden. Het is een
klankbordgroep die met
leerkrachten en met de
directeur een aantal keer
per jaar een bijeenkomst
hebben rondom dit thema.
Het ouderschapsteam zal
binnenkort een
tevredenheidsenquête
uitgeven aan de ouders van
groep vier. Vanuit deze
informatie zal het
ouderschapsteam een
terugkoppeling geven over
de uitkomsten.

Hulp gezocht vanuit de MR
Graag willen wij vanuit de
MR een oproep doen om
ons verder te helpen met
de bezetting van de
kascommissie. Helaas heeft
de commissie de afgelopen
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Schooltuintjes
In april gaan de schooltuintjes weer open. Dat
betekent dat groep 6 een tuin gaat
onderhouden. Onder leiding van Irene Stout, juf
Suzanne en juf Djara. De grond is inmiddels klaar
gemaakt voor het nieuwe plantseizoen. We gaan
starten op donderdag 26 april. Om de tuintjes te
onderhouden zijn we nog op zoek naar
hulpouders. Wilt u ons hierbij helpen?
Meldt u zich dan aan bij juf Djara
d.raven@regenboogalmere.nl of bij irenestoutmr@outlook.com.

Sport in de vakantie
Sportivun organiseert van 4 t/m 9 mei een
superleuk multi-sport dagkamp. Tijdens dit
kamp word je om 09:00 uur gebracht door je
ouders en om 17:00 uur weer opgehaald. De
sportdag is op vrijdag 11 mei, de dag na
Hemelvaartsdag, bij Optisport De Vrijbuiter. Van
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10:00 uur tot 17:00 uur ben
je bezig met alleen maar
leuke dingen, dus schrijf je
snel in!
Je maakt tijdens dit
dagkamp en de sportdag
kennis met de multi-sport
dagkampen van Sportivun.
Zo doe je knotshockey,
bunkertrefbal of
bubbelvoetbal, waarbij je in
een grote opblaasbare bal
rondrent terwijl je voetbalt.
Hoe gaaf is dat! Voor
opgave zie de bijlage.

Avondvierdaagse
Vanaf maandag 4 juni t/m
donderdag 7 juni 2018
vindt de avond4daagse
weer plaats. De inschrijving
bedraagt €6,50 per kind (dit
is incl. een medaille en
versnaperingen tijdens de
pauzes). In de ochtend van
vrijdag 20 april, maandag
22 april en donderdag 26
april zitten ouders tussen
8.25-08.45 uur klaar in de
middenruimte van het
hoofdgebouw (Klipgriend 1)
om de inschrijvingen te
ontvangen. Voor meer
informatie zie de brief die
van de week is meegegaan
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en de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Nieuws vanuit KDV, PSZ en BSO
Op maandagmiddag 9 april kwam er hoog
bezoek op de peuteropvang....
12 donzige/schattige kuikentjes!
Alle kinderen van de peuteropvang en het
kinderdagverblijf mochten de kuikentjes
uitgebreid bekijken en aaien! 🐥
# wist u dat? Dat wij een eigen facebook pagina
hebben: Partou Klipgriend. Daar komt af en toe
ook een update voorbij over leuke activiteiten
die wij doen met de kinderen!
Team KDV

Kind inschrijven
Wordt uw kind binnen de komende drie
schooljaren vier jaar oud en wilt u hem/haar ook
graag inschrijven bij ons op school. Doe dit dan
zo spoedig mogelijk. Dit om te voorkomen dat
wij, vanwege grote belangstelling, geen plek
meer hebben.
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Het bijenlint 2018
Op dinsdag 22 april gaan
onze leerlingen van de
groepen 6 weer meehelpen
om een bijenlint te zaaien
dwars door Almere. De
laatste jaren hebben de
bijen het moeilijk. Oorzaak
hiervan is onder andere
een tekort aan wilde
planten met bloemen waar
bijen nectar en stuifmeel
kunnen verzamelen. Het
bijenlint kronkelt
uiteindelijk vanaf het
Weerwater via het
Lumièrepark tot ver in de
wijk Tussen de Vaarten. Het
stuk wat de Regenboog
leerlingen inzaaien ligt aan
de gracht bij Overgriend
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Schoolvoetbal
Het gemengde meidenteam bestaande uit de
groepen5,6,7 en 8 hebben vorige keer zo goed
gespleed dat ze de volgende ronde hadden
behaald. Ize, Nancy, Jolie, Rabecca, Eva, Jessy,
Calsey, Nynke, Joëlle en Sierra hebben goed
gespeeld. De meeste tegenstanders waren
allemaal grote meiden uit groep 8. Helaas zijn zij
uiteindelijke afgelopen woensdag uitgeschakeld.
Leuk dat er veel ouders, broertjes en zusjes en
ook klasgenoten kwamen aanmoedigen. De
training van de coaching en training van de
moeders Margot en Serena heeft goed
geholpen.

Schoolvakanties en studiedagen 2018-2019
Let op het zijn de data komende schooljaar.
Herfstvakantie 2018
20 oktober tot en met 28 oktober 2018
Kerstvakantie 2018

Talenten kleuren kinderen
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22 december 2018 t/m 6
januari 2019
Voorjaarsvakantie
16 februari t/m 24 februari
2019
Meivakantie
20 april t/m 5 mei 2019 ( 2
weken)
Hemelvaart
30 mei en 31 mei
Pinksteren
10 juni 2019
Zomervakantie 2019
13 juli t/m 25 augustus
2019
Studiedagen:
18 en 19 oktober 2018
(vooraf aan de
herfstvakantie)
28 januari 2019
15 februari 2019 (vooraf
aan de voorjaarsvakantie)
6 en 7 mei 2019 (na de
meivakantie)
7 juni 2019 (vooraf aan het
pinksterweekeinde)
11 juni 2019(na het
pinksterweekeinde)

De eindtoets groep 8
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Dit schooljaar doen we ook weer mee aan de IEP
eindtoets. De afnames hebben plaats gevonden
op dinsdag 17 en woensdag 18 april 2018 in de
ochtend. De IEP eindtoets meet de verplichte
vaardigheden, te weten: lezen, taalverzorging en
rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag
van de eindtoets geeft informatie over het
referentieniveau dat de kinderen beheersen én
een bevestigingsadvies voor hun schoolniveau.

Na afloop van de IEP afnames hebben we met
dit met z’n allen gevierd met een disco en
spelletjes. deze disco vond plaats in de
teamkamer op Klipgriend 1. Het was een
gezellige avond.

Noodkreet Europa Kinderhulp
Onderdak gezocht voor 42 kinderen in Utrecht.
Europa Kinderhulp is dringend op zoek naar
gastouders/gezinnen in Utrecht voor kinderen in
de leeftijd van vijf tot en met twaalf jaar. Op dit
moment wordt nog voor 42 kinderen een plekje
gezocht. Het gaat om kinderen die opgroeien in
kwetsbare omstandigheden. Daarbij moet
worden gedacht aan armoede, sociaal
isolement, verslaving of detentie van een van de
ouders of verzorgers. Tijdens een korte vakantie
in Utrecht ervaren de kinderen hoe het er in een
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regulier gezin aan toe gaat.
Zo kunnen zij alle sores van
thuis even achter zich
laten. Daar halen ze
energie uit en dat maakt ze
sterker. Voor deze zomer
gaat het om de volgende
aantallen en periodes:

Uit Berlijn komen kinderen
tussen 16 juli tot en met 2
augustus. Uit Hannover
komt een groep van 23 juli
tot en met 2 augustus. Uit
Frankrijk van 17 juli tot en
met 2 augustus. En de
Nederlandse kinderen
worden bij
vakantiegezinnen
ondergebracht tussen 23
juli en 6 augustus.
Europa Kinderhulp doet dit
werk sinds 1961,
ongesubsidieerd en alleen
met vrijwilligers. Vorige
jaar heeft de organisatie
ruim kinderen kunnen
helpen. Europa Kinderhulp
werkt nauw samen met
gemeentelijke sociale
diensten, het Rode Kruis,
de Stichting Humanitas,
voedselbanken en het
Leger des Heils.
Wie een informatiepakket
wil ontvangen kan mailen
naar:
info@europakinderhulp.nl
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Meer informatie is te vinden op onze website:
www.europakinderhulp.nl

Schoolfruit
Deze week wordt het project rond het
schoolfruit afgesloten. We hebben in totaal een
half jaar gebruik kunnen maken, van het door de
Europese gemeenschap gesubsidieerde traject,
om schoolgaande kinderen meer fruit te laten
eten. We willen alle vrijwillige ouders die
hebben meegewerkt om dit project te kunnen
draaien hartelijk danken.

Gevonden voorwerpen
De afgelopen periode zijn er veel persoonlijke
spullen op school blijven liggen. Na de
meivakantie gaan deze spullen naar een goed
doel. Ben u spullen kwijt of heeft u een
vermoeden, kijk dan komende week even in de
bakken en op de tafel in Klipgriend 1 en 3.
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Ouders helpen de school!
Geweldig bedanken
Enige weken geleden
hebben we uw hulp
gevraagd in de zoektocht.
We hebben al 2 collega’s
aangenomen nadat ouders
onze vacatures onder de
aandacht hebben gebracht.
Het is zo fijn dat ouders
met ons meedenken.
Romina Wolfs heeft ervoor
gezorgd dat Linda
Guitoneau is benoemd en
Yvette Smit heeft Pauline
Croese aangedragen.
Beiden hebben een
benoeming op de
Regenboog gekregen. De
dinerbon voor twee zal
volgende week aan de
ouders worden uitgereikt.
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Verslag vanuit de donderdagochtend meeting
Voor deze donderdag had juf Annemarie de
opening voorbereid. Zij deelde het volgende met
ons:
De mooiste dingen in het leven kun je niet kopen
omdat ze onbetaalbaar zijn:
Een fijne vader en moeder,
toffe broers of zussen,
de warmte van vriendschap,
een ruzie die wordt bijgelegd,
het gevoel dat je echt meetelt,
thuis en op school,
de zon na wekenlange regen,
een bloem zomaar gegeven
door iemand die van je houdt,
tranen van vreugde,
een schouder om tegen te schreien,
ogen die je begrijpen,
handen die je koesteren,
geborgenheid en veiligheid
bij iemand die kan zwijgen,
vergeving na een domme fout,
genieten van de stilte en de natuur,
een mooie zonsondergang,
vertrouwen krijgen en geven,
iemand die ziet dat je iets scheelt,
de glimlach van een onbekende,
een onverwachte brief,
een bevrijdend gesprek,
stille aanwezigheid bij verdriet
weten dat je verwacht wordt,
geloven in het leven
en in God.
We wensen u een fijn weekend toe.
Team IKC de Regenboog
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