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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Beste ouders,

Belangrijke data:
Donderdag 5 juli
Rapportgesprekken
groepen 1 t/m5
Adviesgesprekken
groepen 6 en 7

Afgelopen vrijdag hebben we ons jaarlijkse Samsam feest gevierd.
Een belangrijk onderdeel hiervan was de sponsorloop vorige week
donderdag 21 juni. We hebben met z’n allen gelopen voor het
goede doel het Wereld Natuur Fonds en voor de school.

Vrijdag 6 juli
Klassenmail 19
Maandag 9 juli
Schoonmaakmiddag
Dinsdag 10 juli
Rapportgesprekken
groepen 1 t/m 5
Adviesgesprekken
groepen 6 en 7
Donderdag 12 juli
BBQ groep 8

Robine uit groep 8 en Britt uit groep 5 en Anna uit groep 5 kwamen
als eerste meisjes over de streep. Bij de jongens was Willem uit
groep 7 als eerste geëindigd. Hidde uit groep 4 en Reshyne uit
groep 8 zijn tweede en derde geworden.
De opbrengsten van de sponsorloop Graag z.s.m. bij de juf
inleveren vóór 6 juli.

Vrijdag 13 juli
Nieuwsbrief 20
Maandag 16 juli
Doordraai-ochtend
Dinsdag 17 juli
Op Baken Trinitas
Musical groep 8
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Oud papier ophalen
Zou u al uw oud papier
weer willen deponeren in
de daarvoor bestemde
containers ?
De opbrengst van het oud
papier komt ten goede aan
de school.
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Spreek-kijkavonden
Volgende week hebben we op maandag en
donderdag n.a.v. het 2e rapport de spreekkijkavonden en de voorlopige adviesgesprekken
voor de leerlingen van de groepen 6 en 7. De
avonden hebben voor de groepen 1 t/m 5 een
vrijwillig en voor de groepen 6 en 7 een
verplicht karakter. We heten u van harte
welkom op deze avonden. We moeten het
uiteindelijk samenwerken aan een optimale
ontwikkeling van de kinderen.
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 komen mee
naar het gesprek en vertellen zelf waar ze staan
in hun ontwikkeling.

Schoonmaakmiddag
Op maandag 9 juli houden
wij de grote schoolschoonmaakmiddag. Bent u
beschikbaar en wilt u ons
helpen, geef dit dan even
door aan de juf. Wij kunnen
uw hulp goed gebruiken.
BBQ groep 8
Ook dit schooljaar sluiten de leerlingen van
groep 8 het schooljaar af met een gezamenlijke
BBQ op het plein. De leerlingen, ouders en
leerkrachten van groep 8 organiseren deze BBQ.
De ouders van Liv verzorgen het vlees vanuit
hun slagerij. Tijdens de BBQ schuiven vele
leerkrachten aan die de afgelopen 8 jaar les
hebben gegeven aan de leerlingen. Het is altijd
weer een gezellig moment.
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Gevonden voorwerpen
Op zowel Klipgriend 1 als 3
liggen op dit moment veel
gevonden voorwerpen.
Bent u of uw kind “iets“
kwijt, kijk hier dan gerust
even tussen na de lestijd.
Voor de zomervakantie zal
Juf Annemarie, onze
conciërge, na overleg de
niet opgehaalde spullen
aan een goed doel geven.
Dit, zodat de vaak nog zeer
goede spullen, toch nog
een tweede kans krijgen.

Laatste schooldag
De laatste schooldag voor
de kinderen is donderdag
19 juli. De kinderen zijn op
op vrijdag 20 juli dus al vrij.
Dan start de zomervakantie
en deze duurt tot maandag
3 september.
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Doordraaiochtend 16 juli
Op maandag 16 juli organiseren we onze
jaarlijkse doordraai-ochtend. Dit houdt in dat de
leerlingen in de ochtend een paar uurtjes bij de
leerkracht(en) komen van het komende
schooljaar. Tijdens deze ochtend leggen onze
leerkrachten uit wat de leerlingen van het
komende leerjaar mogen verwachten. Op een
ontspannen wijze leren de leerlingen en de
leerkracht elkaar kennen. Vaak door middel van
een kennismakingsspel, een introductie-les of
kringgesprek. Dit zodat na de zomervakantie
niet alles tegelijk “nieuw “ is voor onze
leerlingen.

Musical groep 8
Als afsluiting van hun schoolcarrière op ons
Integraal Kind Centrum voeren de leerlingen van
de groep 8 een musical op. Dit doen zij voor
onze eigen leerlingen in de komende weken en
voor hun eigen ouders en het team op dinsdag
17 juli. De musical heet “Bende op de camping.”
Het wordt vast enorm leuk! Dat is deze groep
wel toevertrouwd.
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Ouders & Onderwijs
Ouders en onderwijs, dé
vraagbaak voor ouders met
kinderen in de
schoolgaande leeftijd.
Ouders kunnen met vragen
over school en het
onderwijs aan hun kind
contact met ons opnemen.
Gratis en onafhankelijk.
Het is in het belang van het
kind dat de relatie tussen
ouders en de school goed
is. Waar er vragen zijn, is
Ouders & Onderwijs er
voor informatie en advies.
Voor ouders én voor
medezeggenschapsraden.
Wij bieden een luisterend
oor, geven informatie over
rechten en plichten en tips
om met school het goede
gesprek aan te gaan over
de vraag of zorgen die er
zijn. Ouders & onderwijs
Bel: 0800-5010 *
Mail:
vraag@oudersonderwijs.nl
www.oudersonderwijs.nl
* Op werkdagen tussen
10.00-15.00 uur.
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Nieuwe gymleerkracht
Beste ouders/ verzorgers, Wie ben ik/….Mijn
naam is Remy Leopold en ik ben 26 jaar oud. Ik
vind het leuk om te sporten, waaronder long
boarden, klimmen en mountainbiken/
wielrennen. Daarbij houd ik van muziek maken
en speel ik trombone, gitaar en zing ik af en toe.
Vanaf aankomend schooljaar mag ik de
“nieuwe” gymmeester zijn op IKC De Regenboog
en daar heb ik super veel zin in!
Verder werk ik voor het Leger des Heils als
sociaal pedagogisch medewerker waar ik
verantwoordelijk ben voor de opvang van
cliënten met meervoudige problematieken.
Hiernaast organiseer ik activiteiten en vakanties
voor jongeren en gezinnen met een kleine
portemonnee.
Ik hoop u volgend schooljaar te mogen leren
kennen! Mocht u vragen hebben dan mag u
deze altijd stellen!
Met sportieve groet,
Remy Leopold
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Nieuwe leerkracht.
Hallo allemaal, Ik ben
Anne-Wil den Hartogh,
26 jaar, kom uit
Veenendaal en ben
helemaal enthousiast...
want ik kom bij jullie op de
Regenboog werken! Ik vind
het een mooie uitdaging! Ik
heb de afgelopen jaren als
invalleerkracht en
bijlesdocent gewerkt in
Veenendaal en De Meern.
Dat deed ik met veel
plezier, maar ik ben nu toe
aan meer stabiliteit. Ik zie
de meerwaarde van een
hecht team en duurzame
relaties met kinderen en
ouders, en wil me hier
graag voor gaan inzetten. Ik
hoop jullie allemaal beter
te leren kennen de
komende tijd, tot ziens op
de Regenboog!
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Nieuws vanuit Partou
Wij doen mee aan Modderdag, want wij vinden
naar buiten gaan en bezig zijn met de natuur
héél belangrijk. Daarom doen wij op vrijdag 29
juni mee aan Nationale ModderDag: de dag
waarop kinderen alles ontdekken over modder
en ervaren hoe leuk het is om met modder te
spelen! We gaan die dag aan de slag met allerlei
modderige activiteiten, zoals: koken met
modder, alle kinderen kunnen lekker met
potten/pannen gebruiken om lekker aan te
modderen. Ook zal de zandbak 1 grote
modderboel zijn, al met al de tuin wordt
omgetoverd als 1 grote modder speeltuin. We
werken hierin samen met IVN, Instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid. Benieuwd
hoe en waarom de kinderen spelen met en in de
modder? Voor eer informatie over ModderDag
kunt u kijken op: www.modderdag.nl.

Anne-Wil
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Vanuit de donderdag
ochtend meeting.
Door juf Daisy:

29-06-2018

We wensen u een fijn weekend toe
Team IKC de Regenboog

De kracht van de leerkracht
Elk kind is anders elk kind is
speciaal.
De kunst en onze opdracht
is om het met elk kind te
doen wat nodig is.
Geef hem kennis mee, maar
daarnaast liefde. Leer hem
leven in vrede leer hem
omgaan met verdriet.
Leer hem spelen met
anderen en leer hem nemen
en geven. Leer hem wat je
zelf had willen leren.
En leer het kind dit door
jezelf te geven, je eigen
liefde je eigen kennis.
Leer het kind dit door
kwetsbaar te zijn maar
soms ook streng.
Wees rechtvaardig wees,
oprecht maar wees vooral
de leerkracht die jezelf
altijd wilde hebben.
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