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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Beste ouders,

Belangrijke data:

Hier is de eerste nieuwsbrief van oktober. In deze nieuwsbrief
staan nieuws- en wetenswaardigheden die we graag met u delen.

Vandaag,
Vrijdag 5 oktober: Dag
van de leraar.
Kinderboekenweek
woensdag 3 t/m vrijdag 14
oktober.
Herfstvakantie
Donderdag 18 t/m vrijdag
25 oktober
Vrijdag 12 oktober
Klassenmail
Donderdag 18 en vrijdag
19 oktober
Studiedagen voor het
onderwijsteam. Alle
kinderen zijn vrij
Woensdag 17 oktober
Nieuwsbrief 4 ( kort)
Herfstvakantie voor de
kinderen van 18 oktober
t/m 28 oktober
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Kind portfoliomap weer mee naar school.
Zou u uw kind de Kind portfoliomap ( rapport) weer mee naar
school willen laten nemen? Dit zodat de leerkrachten kunnen
beginnen met het vullen van de mappen met de nieuwe
documenten.
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Verslag vanuit de maandagochtend meeting.
Iedere maandagochtend starten we als team
met elkaar de week. We noemen dit onze MMM
(Maandag Morgen Meeting). Tijdens deze
bijeenkomst verzorgen we om de beurt een
bijdrage aan deze start van de week.
Afgelopen maandag was het gedichtje hieronder
van juf Marjolein er een onderdeel van.
KanVas afname.
Volgende week dinsdag 9
oktober starten we weer
met onze KanVas afnames.
KanVas gegevens geven ons
een praktische
ondersteuning voor de
Kanjertrainingslessen. De
Kanjertraining is de
methode die wij gebruiken
om de sociale emotionele
interactie van en met
elkaar positief te
beïnvloeden. Door deze
afnames hebben de
leerkrachten in één
oogopslag een accuraat
beeld van het functioneren
van uw kind op sociaal
emotioneel gebied. Bij
bijzonderheden of zorgen
met betrekking tot gedrag
of sociaal –emotioneel
welbevinden van uw kind
zullen wij u als ouder
inschakelen om samen de
zorg specifiek te kunnen
duiden en een plan van
aanpak te gaan maken.

Samen de wereld mooier maken
in een positievere flow geraken
op zoek naar iets leuks en positiefs
een kleine mooie daad, iets liefs
mijn geloof, mijn intense beleving
in een mooiere leefomgeving
Ik ben mezelf gaan zien
wat kan ik doen misschien
langzaamaan ben ik gaan bouwen
ben op mezelf gaan vertrouwen
genietend van de liefde om me heen
geloof ik in mijn droom die verscheen
Daar sta ik dan
ik weet dat ik het kan
het besluit heb ik genomen
doen wat ik kan dromen
mijn angsten raak ik kwijt
vertrouwen is wat mij leidt
Met kracht en geloof echt kiezen
anders een droom en tijd te verliezen
moet ik dan aarzelen en dagen praten
mijn zekerheden ga ik nu achterlaten
mensen zullen me voor gek verklaren
en van anderen zal ik liefde ervaren
Dromen realiseren vraagt lef
dat is wat ik me van binnen besef
loslaten is wat echt moet
ik voel zelf het komt zeker goed
want ik geloof dat als ik dan toch echt val
dat er altijd iemand zal zijn die mij opvangen zal.
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Schoolkampen groepen 7
en 8.
Ook dit jaar zijn de groepen
7 en 8 weer op schoolkamp
geweest. We doen dit altijd
aan het begin van het
schooljaar om de
groepsvorming te
bevorderen en omdat
groep 8 aan het einde van
het schooljaar altijd vol zit
met centrale eind toets
Cito, musical etc.

Onze leerlingen van groep
8 zijn woensdag van 3
oktober t/m vandaag naar
De Betteld in Amerongen
geweest. Juf Marjolein, juf
Daan en juf Linda hebben
samen met de kinderen en
de hulpouders een leuk en
gezellig schoolkamp gehad.
Ze zijn o.a. bij het eiland
van Maurik geweest. Ze
hebben daar gezwommen.

Talenten kleuren kinderen

05-10-2018

Onze groepen 7 zijn vanaf woensdag 26 t/m
vrijdag 28 september ook op schoolkamp
geweest. Zij hebben drie dagen in Woudenberg
aan het Henschotermeer gebivakkeerd. Hierbij
zijn juf Lynn, Djara en Daniëlle mee geweest.
Ook zij kregen hulp van ouders. Meester Billy
heeft zijn
diskjockey vaardigheden laten zien en meester
Remy heeft o.a. geholpen bij de sport –en
spelactiviteiten. Dit alles om van het
schoolkamp een onvergetelijke ervaring te
maken.

Ouderparticipatie team.
Op ons IKC zijn ouders volop betrokken bij het
onderwijs. Wij hechten daar bijzonder veel
waarde aan. Ouderparticipatie geeft de school
een open sfeer met veel contacten tussen
ouders en leerkrachten. De school is mede door
de ouderparticipatie in staat bijzondere
activiteiten te organiseren. Meewerken en
meedenken op school is een leuke bezigheid en
geeft veel informatie over de leefwereld van je
kind in school. Wij zijn nog op zoek naar
versterking voor ons ouderparticipatieteam.
Wie zou hierbij willen aansluiten ? Voor info
en/of opgave kunt u terecht bij de directie.
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Daarna gaan de kinderen een gezellig plekje in
de klas zoeken om zijn/haar boek lekker te gaan
lezen. Voor de groepen 1, 2 en 3 komt er
gedurende de Kinderboekenweek een
voorlezer/verteller in de klas.

Kinderboekenweek 2018.
Ook dit schooljaar doen wij
als Integraal Kind Centrum
weer mee aan de nationale
Kinderboekenweek. Dit
schooljaar is het thema
“Kom Erbij “. Dit thema
gaat over vriendschap wat
mooi aansluit bij de
Kanjertraining. We gaan tot
en met 14 oktober allemaal
leuke dingen doen. Het
programma ziet er als volgt
uit: woensdag 3 oktober is
onze Kinderboekenweek.
gestart. We zijn begonnen
met enveloppen versieren
met stiften, kleurtjes, verf
en glitters. Ook waren er
verschillende leesfeestjes
in klas. Tijdens de
leesfeestjes mogen de
kinderen zelf een boek van
thuis meenemen. Het moet
wel een leesboek zijn.
Verder mogen ze een
attribuut meenemen
waarmee ze lekker kunnen
lezen. Te denken valt aan
een knuffel of sloffen. In de
klas wordt het leesfeestje
geopend met het lied van
de Kinderboekenweek:
www.youtube.com/watch?
v=AVFa9hea4Bw
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De hele week is er voorlees-en tekenwedstrijd in
de klas. De afsluiting van de Kinderboekenweek
is op vrijdag 12 oktober. Op deze dag gaan we
de versierde enveloppen in de klas uitdelen aan
een ander kind in de groep. Tenslotte zal op
deze dag de schoolfinale van de
voorleeswedstrijd voor groepen 4 t/m 8 en de
tekenwedstrijd voor de groepen 1 t/m 3 plaats
vinden.

5 oktober Dag van de Leraar.
Vandaag 5 oktober is het weer de Landelijke Dag
van de Leraar. Op deze dag worden alle leraren
in Nederland een dag lang in het zonnetje gezet.
Ook op de IKC de Regenboog is deze dag niet
ongemerkt voorbijgegaan. Als blijk van dank
voor al hun goede werk en liefde voor de
kinderen hebben alle personeelsleden van het
IKC vanuit de MR een leuke verrassing
ontvangen. Vanuit de directie gaan we als
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verrassing op 12 oktober
met z’n allen naar Het
Eksternest. Hier gaan we
genieten van een heerlijke
High Tea.

Jeugdsport / Cultuurfonds.
Het Jeugdsport/
Cultuurfonds geeft sport en
cultuurkansen aan kinderen
en jongeren uit gezinnen
waar onvoldoende geld is
om lid te worden van een
sport / cultuurvereniging.
Mocht u in aanmerking
willen komen om gebruik
te maken van het
Jeugdsport / Cultuurfonds,
meldt u zich dan bij juf
Gerda van de administratie.
Zij is op maandag , dinsdag
en vrijdag aanwezig.

Nieuws vanuit Partou.
Afgelopen week was het
muziekweek bij Partou. Op
maandag is meester Remy
(gymleraar van de
Regenboog) bij ons langs
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gekomen om met de kinderen muziek te maken.

De kinderen van Villa Kakelbont mochten mee
op zoek naar het regenboogparadijs. Terwijl
Remy op zijn Ukelele speelde liepen de kinderen
te zoeken. Eerst heel zacht en dan weer hard.
Onderweg kwamen zij dieren tegen die heel
langzaam waren, maar ook dieren waar we hard
voor weg moesten rennen. Een erg leuke dans!
Ook mochten de kinderen op de grote
Trombone blazen.

De kinderen van Taka Tukaland en
Zeeroversnest begonnen met een ritme klappen
en stampen. Daarna mochten de kinderen met
trommels aan de slag en leerden zij een nieuw
ritme. Deze ritmes, samengevoegd met de
kerstbelletjes, vormden ‘Jingle Bells’!
Daarna mochten ook zij oefenen op de
trombone van meester Rémy, dat was
ontzettend gaaf!
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Groepsbesprekingen.
Afgelopen weken hebben
de intern begeleiders
Nienke van den Tweel en
Marcel Klazen naar
aanleiding van de Cito
toetsen van juni 2017 en
alle specifieke leerling
informatie weer
gesprekken gevoerd met
onze leerkrachten. Tijdens
de groepsbespreking
evalueren de
groepsleerkracht en de
intern begeleider het
onderwijsaanbod van de
afgelopen periode van eind
vorig schooljaar. Vervolgens worden de aandachtspunten en het onderwijsaanbod besproken voor de
komende perioden tot aan
de Kerstvakantie. Zij gaan
samen op zoek naar de
onderwijs-behoeften van
de groep en de individuele
leerlingen. Hierna worden
er doelen gesteld voor de
komende periode op
groeps-en eventueel
individueel leerling niveau.
Al deze doelen worden
door onze leerkrachten
vertaald naar het groepsplan. Hierin leggen wij vast
wat we gaan doen en op
welke wijze we dit gaan
doen.
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Stopverbod in de straat.
Om de verkeersveiligheid van onze kinderen
beter te kunnen waarborgen zijn er vanaf het
begin van dit schooljaar extra stopborden
geplaatst bij de school. We hebben hier in de
nieuwsbrief van januari ook al even aandacht
aan besteed. De wijkagent controleert
regelmatig op het handhaven van dit verbod.
Buiten het gegeven dat het u een flinke boete
kan opleveren, moeten we natuurlijk samen
zorgen voor een veilige verkeerssituatie voor
alle kinderen van de Regenboog. Verder krijgen
wij veel klachten van buurtbewoners dat er
fietsen tegen schuttingen worden gegooid, over
dubbel parkeren en dat er bakfietsen op het
fietspad tussen de gebouwen worden geparkeerd waardoor de doorgang bemoeilijkt
wordt en dat er zo dus onveilige situaties
ontstaan. Komt u a.u.b. zoveel mogelijk met de
fiets naar school. En als u persé met de auto
moet komen, houdt u dan ook rekening met de
buurtbewoners die ook naar hun werk moeten?
Het blijft een punt van aandacht maar met
respect voor de regels in het verkeer zorgen we
met elkaar buurt en school voor een prettige
leefomgeving.
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Nieuws vanuit Hart voor
Haven.
Hart voor Haven is met een
kinderproject bezig, om
kinderen een extra steuntje
in de rug te geven. Kleine
community‘ s waar veel
aandacht uitgaat naar
kinderen die het pittig
hebben. Een extra liefde en
aandacht investering. In de
bijlage vind u hierover
extra informatie.
We wensen u een fijn
weekend toe!
Team IKC de Regenboog
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