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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Dinsdag 27 november
Creamiddag Sint
Woensdag 28 november
Pietenochtend groep 1/2
Vrijdag 30 november
Pietenochtend groep 3/4
Woensdag 5 december
Sinterklaasfeest
Donderdag 6 december
Versieren voor kerst
Vrijdag 7 december
Nieuwsbrief
Dinsdag 11 december
Creamiddag kerst
Dinsdag 18 december
Creamiddag kerst

Talenten kleuren kinderen

PIETENOCHTENDEN
Voor de groepen 1 & 2 en de groepen 3 & 4 organiseren wij
ieder jaar een Pietenochtend op school. Op deze ochtend
hebben de kinderen Pietengym, gaan ze iets lekkers maken,
en doen we allerlei leuke Pietendingen. De data van de
ochtenden staan hiernaast. Vindt u het leuk om op deze
ochtenden aanwezig te zijn en heeft u tijd? Laat het weten
aan de groepsleerkracht van uw kind!

Namens het team en Sintcommissie willen wij alle
ouders bedanken die de Pieten maandag hebben
geholpen met het versieren van de klassen, en
vrijdag met het inpakken van de cadeaus!
SINTERKLAAS EN DE VERDWENEN LETTERS
Het lijkt wel de titel
van een nieuw,
spannend
kinderboek… Nou,
spannend was en is
het deze weken zeker
op de Regenboog!
Ineens verdwenen er
overal letters. Wat is
hier aan de hand? Zouden de Pieten hier misschien meer van
weten? En zouden de letters ook weer terugkomen naar
school? Op 5 december zullen we het weten. Niemand
minder dan de Goedheiligman zelf zal onze school met een
bezoek vereren. Met Pieten. En letters (?)!
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KERSTVIERING IN DE GOEDE REDE
Dit jaar mogen we weer Kerst vieren in de
Goede Rede!
Anders dan de jaaragenda aangeeft zal
deze viering plaatsvinden op woensdag
19 december.
We zijn enorm gegroeid als school en
helaas groeit de kerkruimte niet met ons
mee. We hebben hier een creatieve
oplossing voor gevonden.
We hebben verschillende vieringen
georganiseerd voor de verschillende
jaargroepen.
Als ouders bent u hiervoor natuurlijk van harte uitgenodigd! Ieder kind krijgt 2 tickets per
persoon op de dag van de viering (19 dec).
Er is een allereerst een dienst voor de bovenbouw van 15.30-16.30u. Hier zijn de kinderen
en ouders van groep 6/7a, 7b en 8a en 8b heel welkom. Mocht het u niet lukken om eerder
op de middag vrij te krijgen, kan uw kind in ieder geval wel zelfstandig de viering bijwonen.
Mocht uw kind niet alleen naar de Goede Rede toe mogen fietsen, dan is het mogelijk dat
hij/zij met de leerkracht mee naar de kerk en terug naar school fietst. U krijgt hiervoor
binnenkort een opgavestrookje.
Dan zijn er verschillende Sing-ins georganiseerd met de andere groepen. Deze duren een
half uur en aansluitend kunt u met uw kind de lichtjestocht van een half uur lopen en elkaar
aan het eind ontmoeten met een kopje warme chocomelk en wat lekkers. Zeker aan te
bevelen.
 De 1e Sing-in is voor de groepen 1/2 van 17.00-17.30u (met aansluitend een
lichtjestocht onder begeleiding van ouders van 17.45-18.15u)
 De 2e sing-in voor de groepen 3a, 3b, 3c en 4a van 18.00-18.30u (met aansluitend
lichtjestocht onder begeleiding van ouders 18.45-19.15u)
 De 3e sing-in voor de groepen 4b, 5a, 5b en 6b van 19.00-19.30u (met aansluitend
lichtjestocht onder begeleiding van ouders 18.45-19.15u)
Houdt u hier vast rekening mee in uw agenda? Meer informatie volgt…
ENQUÊTE KWALITEIT
Alle ouders, medewerkers en leerlingen van de school
hebben bericht gehad per e-mail met het vriendelijke
verzoek de kwaliteitsenquête in te vullen.
Medewerkers en leerlingen zijn er in de klas al heel ver
mee. De ouders blijven nog wat achter. Op dit moment
heeft een kleine 40% van de ouders de enquête
ingevuld. Het streven van ons, en van Stichting Prisma,
blijft 100%. De uitkomst is voor ons (en voor de
Onderwijsinspectie) namelijk heel belangrijk om te kunnen bepalen of we nog op de goede
weg zitten, en om te leren op welke punten we nog kunnen verbeteren. Misschien heeft u
dit weekend tijd om de enquête nog even in te vullen? Het kost u naar schatting niet meer
dan 10 minuten van uw tijd. Kunt u de mail met de link naar de enquête niet meer vinden?
Laat ons dat weten, dan sturen wij u de link opnieuw. Alvast heel veel dank!
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AQUARIUM
Het aquarium in de directiekamer – dat volgens goed ingelichte
bronnen nog stamt uit de jaren tachtig van de vorig eeuw – zal binnen
afzienbare tijd worden verwijderd. Er komt een raam voor in de plaats.
We zoeken nog wel naar een nieuw huis voor de vier overgebleven
vissen, waaronder vooral een bijzondere Maanvis. Wie heeft plek om
de Regenboogvissen een mooie oude dag te bezorgen? Laat het weten
aan Annemarie, Ingrid of Richard!
GYMLESSEN
Dat was even schrikken twee weken geleden
voor groep 8 tijdens de gymles, toen meester
Remy door zijn enkel ging. Au, zei hij. En de
rest van de ochtend werkte hij gewoon door.
Zijn enkelbanden bleken toch ernstiger
beschadigd dan hij hoopte. Inmiddels is het
gips eraf en begint hij al weer aardig rond te
lopen. Als het een beetje meezit, kan hij de
gymlessen spoedig weer hervatten. We
houden u op de hoogte!
OUDERBIJDRAGE
Wij krijgen veel berichten van ouders dat zij de e-mails over de
ouderbijdrage niet hebben ontvangen. Sinds dit jaar werkt MRpenningmeester Roy Reinacher met het systeem WIS collect. De mails die
dit systeem verstuurt, hebben in uw mailbox als afzender IKC de
Regenboog – dus niet digiDUIF. Als u hierop zoekt, of op Wiscollect, dan
kunt u de mail waarschijnlijk wel terugvinden. Ook bestaat de kans dat de
mailing in uw spammap is beland.
En wellicht nog ten overvloede: de gelden van de ouderbijdrage worden geïnd en beheerd
door de MR en worden besteed aan alle extraatjes (Sint, kerst, excursies, speeltoestellen,
luizenzakken, etc.) die onze school zo bijzonder maakt. De ouderbijdrage wordt dus nooit
gebruikt voor het directe onderwijs op school. Daarvoor wordt de school gefinancierd door
de rijksoverheid.
VERTREK JUF NIENKE
Juf Nienke heeft een andere baan aanvaard. Wij vinden dat
uiteraard heel erg jammer, zeker omdat het vertrek zo midden van
het schooljaar valt. Zij is gevraagd door een bestuur in Laren en die
uitdaging wilde zij niet aan zich voorbij laten gaan. Haar nieuwe
werkomgeving is een leuke school dicht bij haar woonplaats
Blaricum.
Juf Nienke is ruim 6 jaar aan de Regenboog verbonden geweest. Zij
maakte snel carrière binnen de school. Zo werd zij naast leerkracht
al snel leerteamleider van de onderbouw. Na het afronden van haar
master Coaching werd zij ib-er en coach op school en stond zij ook
nog voor de klas.
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Juf Nienke heeft meegebouwd aan de kwaliteit van de school. Zij is van grote invloed
geweest op de verschillende ontwikkelingen binnen de school. U begrijpt dat niet alleen de
kinderen maar ook wij haar erg zullen missen.
Juf Nienke werkt bij ons tot de kerstvakantie. In januari start zij op haar nieuwe school. De
kinderen en het team kunnen gelukkig voorlopig nog van haar genieten…
Na het bericht van het vertrek van juf Nienke zijn we meteen aan de slag gegaan om een
leuke leerkracht voor deze leuke groep te vinden. En met succes: Juf Linda Maarsingh (zie
hieronder) zal vanaf 1 december starten op de Regenboog. Zij heeft dan 3 weken de tijd om
samen met juf Nienke in de klas te zijn zodat zij de kinderen snel leert kennen. Zo dragen we
samen zorg voor een goede overdracht. Het is een geluk dat juf Linda al eerder kan
beginnen.
EVEN VOORSTELLEN…
Ik ben Linda Maarsingh, 26 jaar oud en opgegroeid in
Dronten. Sinds een half jaar ben ik getrouwd met Bram. Mijn
passies zijn moestuinieren, skiën, lezen en bootcampen. Ik
hou van het buitenleven en heb dit van jongs af aan
meegekregen toen ik nog bij mijn ouders op de boerderij
woonde. Vanzelfsprekend probeer ik mijn passie voor natuur
aan kinderen mee te geven.
Inmiddels sta ik alweer 5 jaar voor de klas. In deze jaren heb
ik met name les gegeven aan de bovenbouw. Ik zie het dan
ook als een mooie kans en leuke uitdaging om op De
Regenboog twee dagen juf te mogen zijn van groep 3.
Daarnaast zal ik leerkrachten vervangen bij ziekte en leerlingen begeleiden. Hier heb ik
ontzettend veel zin in en ik hoop u snel te ontmoeten.
Hartelijke groet, Linda Maarsingh
Mijn naam is Richard Stuivenberg. Ik ben 49 jaar en woon met partner en vader in AlmerePoort. Sinds 13 november werk ik als School Business Manager op
IKC de Regenboog. Op zoek naar een stage voor de
schoolleidersopleiding, werd ik benaderd door Stichting Prisma met
de vraag of ik misschien interesse had in de functie die vrijkwam
door het vertrek van Marcel Klazen als adjunct-directeur. Een
soortgelijke functie vervul ik namelijk voor de Stichting Scholen van
het Rozenkruis, met twee kleine basisscholen in Hilversum en
Heiloo. We hadden een gesprek, het klikte en ik kon meteen
beginnen, voor 20 uur per week (ik ben er op dinsdag,
woensdagochtend en donderdag). De bedoeling van mijn functie is
vooral om veel zakelijke dingen van Ingrid over te nemen zodat zij
zich meer kan concentreren op het bewaken van de onderwijskwaliteit, in al zijn facetten.
Daarnaast begin ik in januari dan met de schoolleidersopleiding.
Voordat ik in een zakelijke onderwijsfunctie terecht kwam, werkte ik vooral als
tekstschrijver/redacteur in de culturele wereld. Er ligt ook nog ergens een Pabodiploma in de
la, maar nee, voor de klas sta ik maar liever niet meer… Eraan bijdragen dat al die geweldige
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juffen (en die enkele meester) zo goed mogelijk hun o zo belangrijke werk kunnen doen, past
beter bij me. In ieder geval heb ik het op De Regenboog al bijzonder naar mijn zin!

GOED WEEKEND NAMENS HET TEAM VAN IKC DE REGENBOOG!

Talenten kleuren kinderen

5

