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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Ma 25 -09
Start Lezen gaat voor /door
Wo 27-09
Start Kinderpostzegelactie
voor groep 7
Wo 27-09 tot Vr 29-09
Kamp groep 8 in Amerongen
Vr 29-09
Klassenmail 2
Ma 2 oktober
Oud papier wordt opgehaald
in de wijk
Ma 2 oktober
Start tutorlezen op school
Wo 4 oktober
Start Kinderboekenweek
Thema “Bibbers in je buik”
Do 5 oktober
Leerkrachten staken de
school is dicht!
Vr 6 oktober
Nieuwsbrief 3
In de week van 9 oktober
KANVAS afname
Sociaal-emotionele
vragenlijst wordt door de
leerkracht over ieder kind
ingevuld.

Talenten kleuren kinderen

Inleiding over infoavonden
We zijn nu 3 weken begonnen en zitten met elkaar in een flow.
De belangstellende ouders hebben de infoavonden als erg positief
ervaren.
De nieuwe collega’s zijn volledig opgenomen in het team en hebben hun
plekje gevonden. De nieuwe leerlingen hebben vriendjes gemaakt en zijn
ook helemaal op hun plek. Fijn om dit alles te zien en te horen.
De kinderen zijn erg enthousiast over onze gymdocent meester Melvin.
De andere leerkrachten die zelf gym geven maken gebruik van de
uitdagende lessen die Melvin iedere week voorbereid.
Kortom; Gym op de Regenboog wordt steeds leuker en van een hoger
niveau..
Staking 5 oktober
Op 5 oktober is de school dicht. De leerkrachten hebben aangegeven dat
ze gebruik gaan maken van hun stakingsrecht.
Ze willen door deze staking aangeven dat het hen serieus is. Er moet wat
gebeuren om het vak van leerkracht aantrekkelijk te houden voor nu en
in de toekomst zodat de kinderen kwalitatief goed les blijven krijgen.
Als we dat niet doen zal het tekort aan leerkrachten nog meer
toenemen. De plannen die er nu liggen vanuit de miljoenennota zijn
ontoereikend om het probleem wezenlijk aan te pakken.
Schoolfruit
De directie heeft de Regenboog opgegeven voor EU schoolfruit.
Wat is EU-Schoolfruit?
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten.
Deelnemende scholen ontvangen 20 weken gratis schoolfruit voor alle
leerlingen. De periode loopt van november tot april. De kinderen krijgen
3 maal per week fruit op school. Het schoolfruit wordt gesubsidieerd door
de EU.
Wat levert EU schoolfruit op?


Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer
fruit en 150 gram groente nodig. Om dat te halen kunnen ze de
eetmomenten op school niet missen
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Een gezonde school
presteert beter.
Leerlingen die gezond
eten: zitten lekkerder
in hun vel, krijgen
minder snel griep,
voelen zich fitter en
leren makkelijker.
Gezond eten is
besmettelijk. Zien
eten, doet eten.
Kinderen durven door
EU-Schoolfruit meer
soorten fruit en
groente te proeven.
Ook thuis.
Het is leerzaam.
Kinderen leren over
de herkomst en de
gezondheidsvoordelen van fruit en
groente via digitale
lessen.
Het is duurzaam. Veel
soorten fruit en
groente hebben een
relatief lage
klimaatbelasting.

Nu maar hopen dat we
worden ingeloot voor het
schoolfruitproject. We
houden u op de hoogte.
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Kanvas ( |Volgsysteem Kanjertraining)
In de komende weken vullen de leerkrachten de
gedragsvragenlijsten die behoren bij de
Kanjertraining. Deze KANVAS lijsten worden door de
leerkrachten ingevuld en ook door de leerlingen uit
de groepen 5 t/m 8. We volgen hiermee de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen. Vragen
over pesten, over gevoel van veiligheid over gepest
worden of zelf soms een pester zijn, over
zelfverzekerd zijn of angstig zijn enz.
Als de leerkracht zorgen zien omtrent de sociaalemotionele ontwikkeling van uw kind dan wordt u
uitgenodigd voor een gesprek. Samen met de
leerkracht vult u dan de oudervragenlijst in. U gaat
in gesprek met de leerkracht over een plan van
aanpak zodat we ieder kind tijdig kunnen signaleren
en kunnen helpen in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Bijbelverhalen
De komende weken staan de verhalen in het teken
van de schepping. We hopen dat de kinderen ook in
deze tijd met verwondering leren kijken naar de
natuur, het leven om ons heen en naar elkaar.
Waardevolle gesprekken waarin je als juf soms zeer
geraakt kunt worden door verhalen en gedachten
van de kinderen.
Kamp groep 7
De kinderen van de groepen 7 zijn woensdag met
een lekker zonnetje naar het kamp in Woudenberg
vertrokken. Ze zitten daar in een mooi kamphuis met
veel speelruimte erom heen. Op loopafstand van het
Henschotermeer.
De directie heeft ze daar op woensdagavond
bezocht. De kinderen en de leiding hadden het heel
leuk met elkaar. Er werden vriendschappen gemaakt
of versterkt. Er werd lekker gelachen. Als we dit zien,
weten we weer waarom we dit aan het begin van
het schooljaar doen. Dit is bouwen en investeren in
elkaar waar ze het hele jaar met elkaar van kunnen
nagenieten.

2

IKC de Regenboog

Kamp Groep 8
Op woensdag 27 september
vertrekt groep 8 voor 3 dagen
naar Amerongen. De
voorbereidingen zijn in volle
gang. Ze hebben er zin in!
Berichten uit de opvang
Heerlijk alweer drie weken in
het ritme.
Niet meer alleen de opvang in
het gebouw maar ook weer
de juffen en de kinderen van
school.
Gezellig.
Ook wij zijn begonnen met
het thema "Welkom" en
volgende week beginnen we
met thema "mensen". Waar
we leuke activiteiten mee
gaan doen.
In de vakantie hebben we
gebakken, gespeeld en
genoten van de enkele mooie
dagen.
We maken er weer een leuk
school jaar van met elkaar.
Team KDV.
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Kinderpostzegels
Al 36 jaar doet de Regenboog mee aan de
Kinderpostzegelactie. De kinderen van de groepen 7
gaan op 27 september langs buren, vrienden en
kennissen om de kaarten en de postzegels te
verkopen. Ze hoeven niet met geld over straat als ze
vanaf 8 november gaan afleveren. Alles wordt via
een eenmalige machtiging van de rekening
afgeschreven.
De Kinderpostzegel organisatie werkt voor de
belangen van kinderen wereldwijd. Het is goed dat
onze kinderen weten dat veiligheid, zelfbeschikking,
vrijheid, eten en drinken en scholing niet voor ieder
kind vanzelfsprekend is.
Doet u ook mee als ze bij u aan de deur komen?
Alvast bedankt.
Lezen gaat door en voor gaat starten.
Vanaf maandag 26 september beginnen we weer
met ons extra leesbegeleidingsprogramma “Lezen
gaat voor en Lezen gaat door.” Dit programma is
bestemd voor kinderen uit de groepen 4 en 5 die
moeite hebben met technisch lezen.
Technisch lezen en later ook begrijpend lezen is een
belangrijke vaardigheid voor al het leren en voor alle
vakken. De kinderen die hiervoor in aanmerking
komen krijgen 3 maal per week 20 minuten
individuele leesbegeleiding. Als uw kind mee gaat
doen aan dit programma krijgt u daar uiteraard van
de leerkracht een mail over.
Het programma is voor die kinderen die meer tijd
nodig hebben én meer leeskilometers moeten
maken om het lezen onder de knie te krijgen. Dit
extra leesprogramma draait al jaren op vrijwillige
ouders en opa’s en oma’s. Dat zijn echt toppers!
Wilt u hier ook aan meedoen al is het maar 1
ochtend per week, u kunt zich nog opgeven.
Mail naar Ingrid de Vries dir.regenboog@prismaalmere.nl
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Bijeenkomst voor ouder en
kind
Stichting Actief ouderschap
organiseert een bijeenkomst
voor ouders en kind in het
buurthuis in de Parkwijk.
Het thema is Jij & je kind in
contact.
In de bijlage vindt u nog wat
meer informatie.
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Groep 3A

Een groep vol kleine mensen…
Groepen 3 uitgelicht..
Zit uw kind in één van de
groepen 3 dan bent u vast aan
het genieten. Waren ze voor
de zomervakantie nog
kleuter, nu zijn ze ineens
groot. Ze komen vast thuis
met de verhalen welke letters
en welk woord ze hebben
geleerd. Het gaat ongelooflijk
snel en voor u het weet, leest
uw kind aan u een boekje
voor. Trots en met stralende
ogen: “Kijk een wat ik al kan
papa en mama”.
Juf Mandy heeft met haar
groep 3 A voor de
verjaardagskalender een
grappige foto gemaakt van
haar klas. Groep 3 ieder jaar
weer volop genieten van deze
leergierige en enthousiaste
kinderen.

Een groep vol kleine mensen.
en iedereen heeft wat.
De een is druk, de ander stil,
bont palet vol kleurverschil.
Zo gaan ze hun levenspad.
Een groep vol kleine mensen
en wij mogen met ze mee.
De doerak en de lieve,
de spriet en de massieve.
Wij volgen hun wel en wee.
Een groep vol kleine mensen.
De ene netjes en de ander brutaal.
De slimme en de wiebel,
de bijdehante en de giebel.
Ze spreken een eigen taal.
Een groep vol kleine mensen.
Aan ons toevertrouwd.
Laat me ze vertrouwen,
laat me van ze hou-en
Zoals U van mij houdt.
Door Chris Lindhout

De activiteitenladder
De nieuwe ladder is uit. Er
is bij sommige activiteiten
nog plek. Meldt u zich bij
Zwany Bosch als u uw kind
wilt inschrijven,
bosch@deschoor.nl
Goed weekend,
Team IKC de Regenboog
Talenten kleuren kinderen
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