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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Vrijdag 22 december
Nieuwsbrief 8
Maandag 8 januari
Eerste schooldag in het
nieuwe jaar!
Nieuwjaarsborrel met de
kinderen
Woensdag 10 januari
Luizencontrole
Donderdag 11 januari
Start LOVS toetsen voor de
groep 1 t/m 8
Vrijdag 12 januari
Klassenmail 8
Vrijdag 19 januari
Nieuwsbrief 9

Beste ouders,
Hierbij de laatste, korte nieuwsbrief van 2017.
We kijken terug op een heel mooi jaar met af en toe wat
hindernissen.
De school groeit nog steeds, veel ouders weten de Regenboog te
vinden. Dat is geweldig en tegelijkertijd ook een uitdaging qua
huisvesting. Uiteraard zijn we hier al enige tijd over aan het
nadenken.
Het tekort aan leerkrachten was dit jaar al duidelijk voelbaar.
Het valt nu al niet mee om bij vacatures nieuwe collega’s te vinden.
Daarom zijn we ook bijzonder blij dat we de vacatures, soms net op
de valreep, hebben opgelost. We ervaren dat heel veel ouders
betrokken zijn bij de school en meedenken en meewerken. Daar
zijn we trots op! Geweldig, heel erg bedankt!
Gisteravond hebben de kinderen in hun lokaal een sfeervolle
kerstviering gehad. Het kerstverhaal is verteld. Er is gezongen en
een aantal kinderen hebben de liedjes muzikaal begeleid. De
kinderen werden geraakt door de boodschap van Kerst. In deze tijd
is de kerstboodschap actueler dan ooit! Het is goed om daar met
elkaar bij stil te staan.
U heeft elkaar gezellig ontmoet op het Meet en Greet plein.
We vinden het belangrijk dat ouders en medewerkers elkaar op
informele wijze kunnen ontmoeten. Het was sfeervol en gezellig!

.
Oliebollen
Afgelopen woensdag hebben we genoten van de oliebollen die de
familie Barlage ieder jaar aan de school schenkt.
We mochten ruim 400 oliebollen ophalen voor de kinderen.
De oliebollen waren echt heerlijk. De oliebollenkraam van de
familie Barlage (de ouders van Demi Barlage uit groep 6b) staat in
het centrum van Almere haven in de buurt van de Vomar.
Nogmaals namens alle kinderen ontzettend bedankt!
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LOVS toetsen
Op donderdag 11 januari
starten de LOVS toetsen
voor de groepen 1 tot en
met 8. De kleuters worden
getoetst op
taalontwikkeling en
rekenen.
De groepen 3 t/m 8 worden
getoetst op Technisch
lezen, Begrijpend lezen
(groep 4 t/m 8 ), Rekenen,
Spelling en Woordenschat.
De resultaten van de CITO
LOVS toetsen vindt u terug
in het rapport. Op 2
februari krijgt uw kind het
rapport mee.
Het leerlingvolgsysteem is
een door de inspectie
verplicht volgsysteem.
De meeste scholen in
Nederland doen dat met
CITO, maar het kan ook
met een ander
leerlingvolgsysteem.
De toetsen zijn methodeonafhankelijk en COTAN
gekeurd. Ze vertellen de
leerling, hun ouders en de
leerkracht waar de leerling
staat in zijn ontwikkeling op
de verschillende
vakgebieden. Vaak volgt op
basis van de uitkomsten
een plan van aanpak.
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Afscheid juf Vera
Dit was de laatste week voor juf Vera op de
Regenboog. Juf Vera heeft bijna 5 jaar met veel
passie en enthousiasme bij ons op school
gewerkt. We hebben donderdagavond als team
afscheid genomen van juf Vera en haar bedankt
voor alles wat ze voor de Regenboog heeft
gedaan.
Vandaag is het afscheid met de kinderen in haar
groep.
Kerstactiviteiten van Hart voor Haven
Wilt u vandaag met uw kind(eren) deelnemen
aan het kerst wandel theater in Almere Haven
dan kunt u zich opgeven www.hartvoorhaven.nl
Opgave is verplicht. De tocht begint om 17.00.
Meer informatie over het kerst wandel theater
en over een kerstdienst op 24 december vindt u
op de flyers welke u vindt in de bijlagen.
Nieuwsjaarborrel

Zoals gebruikelijk toosten we met de kinderen
op 8 januari op het nieuwe jaar. De kinderen
krijgen allemaal een glaasje limonade met een
lekker spekje erop en toosten, als het teken
wordt gegeven, met elkaar op het nieuwe jaar.
Gelukkig Nieuwjaar!

Welkom juf Daisy
Zoals u al weet hebben we
voor groep 6B een leuke juf
gevonden. In de bijlage
stelt zij zich aan u voor. We
zijn erg blij met onze
nieuwe collega.
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Aanbieden van de
kerstpakketten…
Gisteren hebben de
kinderen van groep 8 de
kerstpakketten bij de
Overloop gebracht. De
bejaarden waren tot tranen
toe geroerd. De kinderen
waren ook onder de indruk.
De juffen hebben
afgesproken dat de
kinderen vlak voor de
zomervakantie de
musicalliedjes voor de
bejaarden gaan zingen.
Dit idee vonden de
begeleiders en de
bejaarden geweldig.
Heel erg bedankt voor uw
bijdrage aan de
kerstpakketten. Er zijn 60
pakketten gemaakt. Uw
bijdragen waren
overweldigend. Het werd
door de bejaarden en door
de medewerkers enorm
gewaardeerd.
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Gelukkig de kinderen,
die zonder angst
naar school gaan.
Gelukkig de kinderen,
die zonder hoge cijfers
zich geaccepteerd weten.
Gelukkig de kinderen
die ondanks zichzelf
zichzelf mogen zijn.
Gelukkig de kinderen,
die naast een
handelingsplan
echte aandacht krijgen.
Gelukkig de kinderen,
die op een school zitten
waar meesters en juffen
hen zien
als Godsgeschenk
– Chris Lindhout –

En dan nu Kerstvakantie…
We wensen alle ouders en
hun kinderen hele mooie
kerstdagen toe.
Voor 2018 wensen wij u en
uw kinderen een prachtig
jaar toe!
Fijne vakantie en tot in
2018!
Team IKC de Regenboog
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