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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Maandag 9 april
Ouderschapsteam
vergadering
Woensdag 11 april
Prisma Open dag tot 11.30
Vrijdag 13 april
Klassenmail 14
Dinsdag 17 april en
woensdag 18 april
Eindtoets IEP voor groep 8
Vrijdag 20 april
Koningsspelen

Talenten kleuren kinderen

Beste ouders,
Het voorjaar is begonnen en als we het weerbericht mogen geloven
hebben we een heerlijk weekend voor de boeg.
We kijken terug op een bijzonder Paasfeest.
We hebben stilgestaan bij het prachtige verhaal van Pasen. We
hebben het in verschillende bouwgroepen gevierd. Er is met elkaar
geluncht en gezongen. Dank voor alles wat u hebt bijgedragen voor
de lunch. Het was heerlijk!
De kinderen hebben eieren gezocht rondom de school of bij de
sportvelden. Een bijzonder woord van dank voor de Paascommissie
die dit feest zo voortreffelijk georganiseerd heeft. Het was
geweldig!
Het plein tussen onze beide gebouwen is zo goed als klaar en de
kinderen kunnen binnenkort genieten van een mooi speelplein. Een
verrijking voor de Regenboog. Met dank aan de gemeente en het
bestuur van stichting Prisma.
Groep 8 is zich aan het voorbereiden op de eindtoets op 17 en 18
april. De eindtoets nemen wij sinds vorig jaar af met de IEP
eindtoets. De verschillen met de Cito eindtoets licht ik hieronder
even toe. Een belangrijk verschil met de CITO eindtoets is dat de
IEP toets met gemakkelijke vragen begint en de vragen opbouwt
in moeilijkheidsgraad. Vooral kinderen die faalangstig en onzeker
zijn of wat minder goed kunnen leren hebben hier baat bij. De
kinderen ervaren bij de eerste vragen meteen succes en dat geeft
rust en vertrouwen. De vraagstelling is ook wat korter en
duidelijker. Dit komt tegemoet aan kinderen die wat meer moeite
hebben met het lezen van lange teksten.
Daarnaast mag het kind bij de IEP toets in het boekje werken i.p.v.
op een los antwoordblad en dat vinden de kinderen erg prettig. We
wensen de leerkrachten en de kinderen straks veel succes toe.
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Grote veranderingen
In de zomervakantie 2018
staan er een aantal dingen
op stapel.
 De patio op Klipgriend 1
( groepen 3 t/m 8) gaat
dicht waardoor een
grote entree ontstaat.
Er ontstaat zo ruim 20
vierkante meter meer
aan vloeroppervlakte
 Op Klipgriend 1
krijgen we in de gangen
een nieuwe vloer. In
zomervakantie van
2019 krijgen ook alle
lokalen in dit gebouw
een nieuwe vloer
 In beide gebouwen
komt er een nieuwe
verwarmingsketel
 Het gebouw van jonge
kind (Klipgriend 3 voor
de opvang en de
kleutergroepen) wordt
aan de buitenkant
opnieuw geschilderd
 Het laatste mooie
nieuws is dat alle
klassen ( in beide
gebouwen dus) in de
zomer nieuw meubilair
krijgen. Tafels, stoelen,
kasten alles wordt
vervangen door mooi
nieuw meubilair. We
kunnen niet wachten!
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Schoolvakanties schooljaar 2018-2019
Let op het betreft de data voor het komende
schooljaar!
Wilt u altijd ver vooruit uw vakanties boeken
dan wordt u vast blij van dit onderwerp..
De studiedagen in het schooljaar 2018 -2019
staan nog niet vast, die data worden z.s.m. aan u
bekend gemaakt worden.
Herfstvakantie 2018
20 oktober tot en met 28 oktober 2018
Kerstvakantie 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie
16 februari t/m 24 februari 2019
Meivakantie
20 april t/m 5 mei 2019 ( 2 weken)
Hemelvaart
30 mei en 31 mei
Pinksteren
10 juni 2019
Zomervakantie 2019
13 juli t/m 25 augustus 2019

Het nieuwe goede doel
De leerlingenraad bestaande uit leerlingen uit
de groepen 7 en 8, hebben uit een aantal goede
doelen die zij hadden bedacht, een top 3
gemaakt.
De 3 doelen die door de leerlingenraad zijn
voorgedragen zijn het Rode Kruis, Het Vergeten
Kind en het Wereld Natuur Fonds.
De raad heeft daarna de stembriefjes gemaakt.
De kinderen uit de leerlingenraad zijn naar de
bovenbouwgroepen gegaan en hebben de
goede doelen toegelicht. Daarna zijn de
2

IKC de Regenboog

stemmen geteld en is als
grote winnaar het Wereld
Natuur Fonds uit de bus
gekomen.
De kinderen zijn erg
betrokken bij
duurzaamheid, bij het
milieu en het behoud van
de natuur. Het verbaast ons
daarom ook niet dat voor
de komende 2 jaar, juist dit
goede doel door de
kinderen als doel is
gekozen. En nu maar hopen
dat de sponsorloop en het
Sam Sam feest net zo’n
groot succes worden als in
de afgelopen jaren. Zo
kunnen wij als Regenboog
ons steentje bijdragen aan
de toekomst van de natuur
en dus aan de toekomst
van onze kinderen!
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Door de drukte rondom de feestelijke
Paasdagen zijn er twee dagen school uitgevallen
en daarmee was de gelegenheid en kans wat
korter om aan te melden voor de leuke
kennismakingstrainingen bij ATC.
Dit mailtje is daarom bedoeld ter herinnering.
Uw kind kan zich deze week nog steeds
aanmelden voor de training op 11 april om de
vierde ster van het diploma en het
beginnersboekje te ontvangen.
Met de hartelijke groeten van de Almeerse
Tafeltennis Club.

Almeers Schoolschaaktoernooi
Geschreven juf Corrie
Almeers schoolschaaktoernooi
Chaos: kijken …… zoeken …… lopen ….. roepen
……. zitten ….. rust …… tellen: 10 – 9 – 8 – 7 – 6
– 5 – 4 – 3 – 2 – 1 stilte: ….. ploink! …. En dat 7
keer!
Op zaterdag 24 maart deed de Regenboog mee
aan dit 30- jarige evenement met 2 teams, niet
vanaf het begin maar wel vanaf 2001.

Tafeltennis
Geachte ouders,
Vorige week is de serie
gymlessen Tafeltennis
afgerond met een diploma
en uitnodiging voor een
Proeftraining bij de
Almeerse Tafeltennis Club.
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De kinderen waren goed gemotiveerd. Bij winst
gingen we een tafel omhoog en bij verlies zakten
we een stukje. Na wat heen en weer “springen”
eindigden team 1 op plaats 26 en team 2 op
plaats 88. Er deden 98 teams mee. Dus wij
waren tevreden. De kinderen kregen allemaal
een medaille en als school kregen we een
plaquette als aandenken.
Op vrijdagmiddag kun je meedoen met de
schaakschool in het Trinitas van 15.00 tot 17.00
uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wil uw kind blijven schaken of juist nu leren
schaken?
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Kijk dan op de nieuwe
activiteitenladder die
vandaag mee gaat.

Excursie Muiderslot
groepen 7
Vandaag zijn de groepen 7
op excursie gegaan naar
het Muiderslot.
Dit initiatief is genomen
door Bas, Max, Ryan en
Ruben. Zij hadden bij
Leskracht een
onderzoeksvraag
geformuleerd over Floris V
en kwamen daardoor op
het idee om de kinderen
mee te nemen naar het
Muiderslot.
Een prachtig initiatief van
deze kinderen, die alles zelf
hebben geregeld. De
communicatie naar de
ouders, het regelen van het
vervoer en het maken van
een begroting.
Kortom wat een
leermomenten!
Uiteraard hebben we dit
initiatief toegejuicht van de
jongens. Wat zullen ze
vandaag weer hebben
geleerd en aan indrukken
hebben opgedaan!
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Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag hebben de jongens uit de
groepen 5 en 6 met veel plezier meegedaan aan
het schoolvoetbaltoernooi. Vol enthousiasme
hebben deze twee teams de wedstrijden
gespeeld, wat hebben ze het ontzettend goed
gedaan! Helaas zijn we niet door naar de
volgende ronde.. maar we hebben wel veel
plezier gehad tijdens de wedstrijden en we zijn
daarom ook super trots op de teams!

Bericht uit de opvang
Het wordt gelukkig weer wat mooier weer
waardoor wij vaker met de kindjes naar buiten
gaan.
Heerlijk rennen en fietsen.
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En dit sluit ook goed aan op
het nieuwe thema
"Verkeer".
Op de groep hebben wij
een weg gemaakt van tape
en ook knutselen wij naar
aanleiding van dit thema.
Voordat het nieuwe thema
begon zaten we volop in de
Pasen. Afgelopen
donderdag zijn ook wij met
de kindjes bij de
Paasviering bij de groepen
1/2 geweest. Hadden we
een paaslunch en gingen
we eieren zoeken. Al met al
een leuke gezellige
"Paasdag" .
Bij Partou hebben we
afgelopen maand mee
gedaan aan het "secret
buddy " project. Hierbij
kreeg je een loodje met
een naam erop en het was
de bedoeling drie keer iets
speciaals voor die persoon
te doen. Goed nadenken
over die persoon met als
doel om haar te raken in
haar hart.
Nou jullie kunnen je
voorstellen dat iedereen in
het zonnetje is gezet.
Zonder te weten wie er zo
lief is geweest voor je.
Nu gaan wij natuurlijk
uitvinden wie, wie, heeft
getrokken en dan gaan we
samen genieten van de
leuke presentjes.
Op naar de lente.
Team KDV.
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De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei gaat in de hele EU dezelfde privacy
wetgeving in. Deze vervangt de wet
bescherming persoonsgegevens.
Hierdoor veranderen een aantal zaken.
Wij moeten u als school bijvoorbeeld expliciet
vragen om toestemming of we foto’s of
filmpjes van uw kind op de schoolwebsite of in
de klassenmail mogen gebruiken.
Dit was voorheen ook al zo (de ouders gaven
echter alleen aan als ze het niet wilden).
Straks moeten we deze schriftelijke
toestemming van iedere leerling kunnen
aantonen.
U ontvangt binnenkort van ons een verzoek om
dit aan ons kenbaar te maken. Uiteraard kunt u
uw toestemming ten allen tijde herzien.
Wij gebruiken foto’s zoals u weet alleen voor
onze website en in klassenmail. Wij zetten nooit
foto’s op facebook.
Alle leerkrachten krijgen binnenkort een digitale
cursus wat de nieuwe wet voor het onderwijs
betekent.
Wordt vervolgd….

Goed weekend,
Team IKC de Regenboog
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