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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Zaterdag 24 maart de 30e
editie schoolschaaktoernooi.
Zondag 25 maart start
zomertijd.
Donderdag 29 maart
paasviering en lunch in de
klas.
Donderdag 29 maart
Klassenmail 13.
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag kinderen
vrij.

Beste ouders,
Officieel is deze week de lente weer begonnen. Wat zijn we toe aan
de zon en aan lekker buitenspelen zonder jas. We hebben
inmiddels een paar mooie, maar ook heel koude dagen gehad en
tussen onze gebouwen komen de bollen die we destijds van ouders
hebben gekregen al uit de grond. Er wordt hard gewerkt aan het
schoolplein, zodat we straks weer met z’n allen fijn naar buiten
kunnen. Kortom, het is voorjaar. Dit alles kunt u lezen in deze
nieuwsbrief.

I.p.v. maandag, zaterdag
31 maart oud papier in de
wijk.
Vrijdag 6 april nieuwsbrief
14.
Woensdagochtend 11 april
open dag voor
belangstellende nieuwe
ouders
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Schooltuintjes
In april starten we weer de schooltuintjes en dat betekent dat de
groepen 6 een tuin gaat onderhouden. Onder leiding van Irene
Stout, juf Suzanne en juf Djara. Op dit moment is de gemeente
bezig om de grond klaar te maken voor het nieuwe plantseizoen.
Voor het onderhouden van de schooltuintjes zijn we nog op zoek
naar hulpouders. Heeft u groene vingers en wilt u ons komen
helpen ? Meldt u zich dan aan bij dir.regenboog@prisma-almere.nl
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Oud papier ophalen.
I.p.v. maandag zal deze
keer op zaterdag 31 maart
het oud papier worden
opgehaald. De opbrengst
van het oud papier komt
ten goede aan de school.

Palmpasen.
Zaterdag 24 maart kunnen
de kinderen een
palmpaasstok maken in
kerkcentrum de Goede
Rede. Van 14.00 tot 15.30
uur zijn zij welkom. Neem
zelf een stok mee, alle
versierspullen zijn
aanwezig. Er zijn mensen in
de kerk om te helpen, maar
extra hulp is altijd welkom.
Dus kom gezellig mee
knutselen met uw kind. Na
afloop mag de versierde
stok mee naar huis.
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Zondag 25 maart om 10.30 uur is er een
palmpaas gezinsviering in Goede Rede, waar de
kinderen in optocht met hun stok binnenkomen.
Er wordt gezongen en er is een verhaal met
kijkspel. Een mooi begin van de Stille week voor
Pasen. Wees welkom allemaal!

Mocht u gaan verhuizen.
Mocht u verhuisplannen hebben en voor de
zomervakantie gaan verhuizen, waardoor u van
school gaat wisselen, zou u dit dan z.s.m. bij de
directie van de school willen aangeven? Dit
zodat wij hiermee rekening kunnen houden met
deze overstap en tijdig de overdracht kunnen
regelen met de nieuwe school. Ook weten we
graag bijtijds met hoeveel groepen we kunnen
starten in het nieuwe schooljaar.

Sport in de vakantie.
Sportivun streeft ernaar om alle kinderen in
Nederland aan het sporten te krijgen.

2

IKC de Regenboog

Om dit te bereiken
organiseren zij
verschillende
sportactiviteiten. Op hun
website kunt u hierover
meer vinden. In de bijlage
zit een flyer over het
komende aanbod.
https://sportkampenvansp
ortivun.nl/

Pilot ’ Sterk in de wijk’
Beste ouder,
dit jaar is er een pilot
’ Sterk in de wijk’ door de
gemeente gestart, waarbij
de Jeugdverpleegkundige
de Interne Begeleider van
de school gaat
ondersteunen op
zorgvragen. Daarnaast gaan
de “sterk in de klas”
medewerkers die nu op de
Flierefluiter en de
Polderhof werken, vanaf
deze maand hun werk
verdelen over 7 scholen,
waardoor u ze binnenkort
ook op de school van uw
kind kan tegenkomen. Zij
ondersteunen kinderen
met hulpvragen en doen dit
altijd samen met de ouders
en de leerkracht.
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De jeugdverpleegkundige en de “sterk in de
klas” medewerkers stellen zich graag aan u voor.

Mijn naam is Pauline de Vré en ik ben werkzaam
als jeugdverpleegkundige bij JGZ in Almere Ik
heb ruim 15 jaar gewerkt als
jeugdverpleegkundige op diverse consultatie
bureaus. Ik doe de periodieke
gezondheidsonderzoeken voor de leerlingen van
groep 2 en 7 en daarnaast ook onderzoeken op
indicatie. Ik werk nauw samen met de jeugdarts
en de schoolmaatschappelijk werkster. Ik werk
samen met de ouders en de kinderen,
maar ook met scholen en met organisaties in en
om de wijk, om zo vroeg mogelijk de ouders en
de kinderen bij te staan met de vragen die zij
hebben. Wellicht tot binnenkort.

Ik ben Suzanne Schaap.
Ik begeleid kinderen op sociaal-emotioneel
gebied. Ik haal wekelijks de kinderen voor
ongeveer een half uur/driekwartier uit de klas
en dan begeleid ik ze om bijvoorbeeld te leren
minder snel boos te worden, beter voor zichzelf
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te leren opkomen, zich
beter te kunnen uiten, hun
zelfvertrouwen te
vergroten, te kunnen
praten over hun emoties,
enz. Ik doe dit door middel
van verschillende
werkvormen: werkbladen,
spelletjes, tekenen, praten
of andere activiteiten. Ik
kijk hierbij wat bij het kind
past en wat het kind nodig
heeft. Dit alles gaat in
samenwerking met de
ouders en de school. Het
werken met kinderen heb
ik altijd als waardevol,
mooi, betekenisvol en puur
gevonden. En nog steeds!
Het is fijn te merken dat
het kinderen oplucht als ze
heel eventjes “hun ei kwijt
kunnen” en dat ze
daardoor lekkerder in hun
vel zitten. Dat is waar het
om gaat, vind ik. Mijn hart
maakt een sprongetje als ik
heb kunnen bijdragen aan
het geluk van een kind en
zijn/haar ouders! En dat ik
ze op weg heb kunnen
helpen in hun ontwikkeling,
ook al is het maar een klein
stukje.. Tot ziens in de
school!
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Regenboogschaaktoernooi 2018.
Na wekenlang oefenen o.l.v. meester Jarno
mocht eenieder laten zien wat ze geleerd
hadden. Er waren 14 schakers en veel
toeschouwers. De bekers glommen en de
borden stonden klaar. De computer bepaalde
wie tegen wie speelde en er werd fanatiek en
stil geschaakt. Iedereen won minstens een partij
en uiteindelijk werd Mikail van Gent uit groep 8
de winnaar.

Hij werd op de voet gevolgd, met een gelijk
aantal punten, door Bas Griffioen uit groep 7a.
Derde werd Steijn Reinacher uit groep 6b.
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Morgen, zaterdag 24
maart, spelen we met 2
teams voor de eer van de
Regenboog op het Almeers
schoolschaaktoernooi in de
Topsporthal. Juf Zwany wil,
bij voldoende animo nog
een paar weken schaken.
Kijk op de nieuwe
activiteitenladder. Volgend
jaar zijn alle kinderen die
willen (leren) schaken weer
welkom.
Juf Corrie
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maar dan...dan is de lente er weer.
Geniet ervan met elkaar,
In deze mooie tijd van het jaar.
Team KDV

Open dag
Op woensdag 11 april organiseren alle scholen
van stichting Prisma een open dag. Dit houdt in
dat u van 9:00 t/m 12:00 in alle scholen van
onze stichting welkom bent. Wij zullen op deze
ochtend voor aan belangstellende ouders , die
eventueel hun kind bij ons op school willen
plaatsen een informatieve bijeenkomst
organiseren met medewerking van onze
leerlingen. Heeft u interesse voor onze school,
dan bent u van harte welkom.
Nieuws vanuit KDV, PSZ en
BSO
Ja, de lente komt eraan,
we voelen het van de zon
naar de maan.
Juffen die staken,
gelukkig konden wij
gewoon knutselen.
Zaadjes planten,
bijna weg met die dassen
en wanten.
De zandbak gaat weer
lekker open,
en we kunnen weer buiten
lopen.
Nog een paar dagen slecht
weer,
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Onze donderdag ochtendmeeting.
Voor deze donderdag had juf Irene de opening
voorbereid. Zij deelde het volgende met ons:
Vroeg geleerd...
Het was een warme zomerdag. We liepen met ons
drietjes in de stad, mijn vader, onze hond en ik toen
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een voorbijganger mijn vader
aansprak: “Laat u uw kind in
deze hitte lopen? Waarom
neemt u hem niet op uw
schouders, dat kunt u toch
makkelijk aan?”
Mijn vader vond dat wel een
goed idee, tilde me op en
zette me op zijn schouders.
Niet veel later kwamen we
een mevrouw tegen die
verbaasd tegen mijn vader zei:
“Waarom heeft u uw kind op
uw schouders? Hij kan toch
goed zelf lopen?”
Mijn vader zette me weer op
de grond en we liepen vrolijk
verder.
Al snel kwamen we een stel
kinderen tegen die zeiden:
“Laten jullie die hond in de
felle zon lopen op deze warme
dag? Het is toch beter dat
jullie zoveel mogelijk de
schaduw opzoeken?”
We liepen nu zoveel mogelijk
in de schaduw maar het
duurde niet lang voordat er
weer iemand iets te zeggen
had: “Zijn jullie nou helemaal
gek geworden? Het is een
prachtige dag en jullie lopen
hier in de schaduw? Geniet
toch van de zon!”
Mijn vader keek mij aan en
sprak:
”Zie je zoon, zo is het leven. Je
kunt het onmogelijk iedereen
naar z'n zin maken. Dus zoek
voor jezelf een pad en maak je
niet druk om wat anderen
zeggen.”
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Samen zijn we een mooi LEGO-bouwwerk en bouwen
we keer op keer iets moois. Sommige bouwwerken
laten we even staan om ernaar te kunnen kijken,
andere bouwwerken passen we aan en toveren we
om tot iets nieuws.

Koningsspelen 2018.
Dit schooljaar vallen de koningspelen op vrijdag
20 april. De Koningsspelen is een sportdag voor
basisscholen die sinds 2013 wordt
georganiseerd. Goed ontbijten en bewegen met
plezier staat centraal. Hiervoor moeten de
leerlingen zelf een bord, beker en bestek
meenemen, voorzien van hun naam.
Vervolgens gaan de groepen 3 t/m 8 groepsdoorbroken op de sportvelden verschillende
sportwedstrijden spelen in competitie verband.
Kinderen voor Kinderen hebben weer hét
Koningspelen-lied en een dansles-video gemaakt
deze zijn te vinden op:
https://kvk.bnnvara.nl/video/fitlalakoningsspelen
Voor het begeleiden van deze spelen op het
sportveld hebben we met name voor de bovenbouw nog hulpouders nodig. Het gaat dan om
hulp bij de balspelen zoals voetbal, volleybal
etc., de stormbaan, het touwtrekken, hockey,
zaklopen en atletiek. De kinderen op Klipgriend
3 zullen met elkaar een spelletjesochtend
beleven onder begeleiding van onze hulpouders.
Voor vragen over de Koningsspelen kunt u
natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht. Wilt u
graag helpen? Meld u zich dan aan bij Irene
Stout: irenestout-mr@outlook.com
We wensen u een fijn weekend toe
Team IKC de Regenboog

Doe je best en blijf bij jezelf.
Ieder is een eigen LEGOsteentje. Eigen vorm en kleur.
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