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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Beste ouders,

Belangrijke data:

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

Donderdag 5 oktober
Dag van de leraar.
Stakingsdag in primair
onderwijs
Kinderboekenweek
woensdag 4 t/m vrijdag 13
oktober.
Herfstvakantie
Donderdag 19 t/m vrijdag
27 oktober

Kind portfolio map weer mee naar school.
Zou u uw kin de Kind portfoliomap ( rapport) weer mee naar school
willen laten nemen? Dit zodat de leerkrachten kunnen beginnen
met het vullen van de nieuwe documenten voor de mappen.

Vrijdag 13 oktober
Klassenmail
Maandag 16 oktober
Oud papier
Donderdag 19 en vrijdag
20 okt.
Studiedagen voor het
onderwijsteam. Alle
kinderenzijn vrij
Woensdag 18 oktober
Nieuwsbrief 4
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Staking 5 oktober.
Afgelopen donderdag 5 oktober heeft het primair onderwijs in
Nederland gestaakt. De vakbonden hebben - ondersteund door de
organisaties die verenigd zijn in het PO-Front - tot deze staking
opgeroepen om hun boodschap aan de politiek voor een eerlijk
salaris en minder werkdruk kracht bij te zetten. Vanuit IKC de
Regenboog zijn verschillende leerkrachten gisteren naar Den Haag
geweest om hun eisen kracht bij te zetten. De opkomst was enorm.
60.000 leerkrachten waren in Den Haag. En nu maar hopen dat de
politiek de leerkrachten echt serieus neemt.
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Kanvas afname.
Binnenkort zullen er weer
KanVas afnames plaats
vinden. 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
emotionele gebied. Bij
bijzonderheden zullen wij u
als ouder inschakelen om
samen de zorg specifiek te
kunnen duiden en een plan
van aanpak te gaan maken.
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Juf Nienke is geslaagd.
Gisterenavond heeft juf Nienke officieel haar
diploma master educational needs voor coach
behaald. Op de Marnix academie in Utrecht was
de feestelijke uitreiking. Een terechte heel trotse
juf Nienke naam haar wel verdiende diploma in
ontvangst. Nienke namens ons allen van harte
gefeliciteerd. Top !

Kinderboekenweek 2017.
Ook dit schooljaar doen wij als Integraal Kind
Centrum weer mee aan de nationale
Kinderboekenweek. Dit schooljaar is het thema
Bibbers in je buik. De opening startte afgelopen
woensdag om 8:15 uur. We hebben allemaal
krantenhoedjes opgezet en onder de klanken
van de liedjes, “Wij gaan op Berenjacht” en
“Monsters in je hoofd” zijn we met de kinderen
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de dag gestart en werd de
Kinderboekenweek
geopend.
Verschillende leerlingen
hadden “iets “ van thuis
meegenomen wat ze eng
vonden.
Op Klipgriend 1 en 3 staan
mooie thema tafels
ingericht waarop het thema
is uitgebeeld met
bijpassende boeken. Op
vrijdag 6 oktober komen
ouders/opa’s/oma’s/buren
/oppas voorlezen in klas.
Voor de groepen 1&2 is er
op dinsdag 10 oktober de
voorstelling
“ Drakensoep”. Op
woensdag 12 oktober komt
voor de groepen 5 tot 8 de
verhalenverteller Rudolf
Roos. Vanaf maandag 9
oktober t/m 13 oktober
starten de zilveren, en
gouden penselen en de
zilveren en gouden griffels
wedstrijden. De groepen 1
t/m 3 maken een tekening
over het thema “Bibbers in
je buik” . De groepen 4 t/m
8 maken een tekening én
een verhaal over dit thema.
Er wordt per klas een
zilveren en gouden penseel
en/of griffels uitgereikt.
Deze uitreiking vindt plaats
op vrijdag 13 oktober.
Daarna is er het
Kinderboekenbal.
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5 oktober Dag van de leraar.
Woensdag 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 wij zullen deze dag niet
ongemerkt voorbij laten gaan.

Week van de techniek.
Op donderdag 12 oktober doen onze groepen 7
en 8 mee met de Week van de Techniek 2017. In
totaal hebben zich 12 scholen, die samen ruim
670(!) leerlingen vertegenwoordigen zich
aangemeld. Het programma start om 8.45 tot
11.30 uur. De kinderen moeten dus om 8.00 uur
op school zijn. De Week van de Techniek vindt
plaats bij Stad College Almere in Almere.
Samen met een begeleider gaan de leerlingen in
groepjes langs de verschillende techniek
workshops. We worden samen gehaald en
terug gebracht met de bus.
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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.
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Nieuws vanuit Partou.
1 oktober was het nationale muziekcafé. In het
teken daarvan hebben wij die week ervoor extra
veel met muziek gedaan. Gezongen, gedanst en
muziek instrumenten gemaakt. Het is een
muzikale week geweest.
Woensdag 4 oktober is het weer dierendag. De
dag om uw huisdier eens extra te verwennen. En
natuurlijk mogen de liefste knuffels mee naar de
opvang om eens lekker extra te vertroetelen.
Fijn dat we nog even van de mooie middagen
kunnen genieten met dit mooie weer. Onze
kindjes zijn er blij mee.
De herfstvakantie is weer in aantocht denkt u
aan de boekenlijst hiervoor en ook dragen wij
weer sloffen op de groep. Geniet van de
aankomende mooie herfstdagen met elkaar.
Team KDV.

Oud papier ophalen.
Zou u op maandag 16
oktober het oud papier
weer buiten willen zetten?
De opbrengsten uit de
wijken de Meenten en de
Grienden komt onze school
ten goede.
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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

4

IKC de Regenboog

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.

Als ik later groot ben.
De Kick-Off van het project
‘Als ik later groot ben in
Almere’ vond woensdag 27
september 2017 plaats in
The Green Story in Almere
Haven. Een project dat als
doel heeft om de vragen en
behoeftes van kinderen en
jongeren nog beter te
verbinden met het aanbod
in de stad. Om de
toekomstdromen van
Almeerse kinderen waar te
maken. Voor meer
informatie zie de bijlage.
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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.

Prisma Startdienst.
Tijdens de Startdienst op 19 september in het
Klankbord ging over het sterke verhaal van
Jezus die we als leerkracht met de kinderen
mogen delen. Aan het eind van de dienst werd
door kapitein Jojanneke van Schaik, van het
Leger des Heils, een door haar zelf geschreven
schoolzegen uitgesproken. Hier staat die tekst
om nog eens na te lezen en op uw in te laten
werken.
Ik wens je geloof!
Voor kinderen en ouders.
Als er situaties zijn
die niet te keren lijken.
Omdat geloof, bergen kan verzetten.
Omdat geloof altijd zoekt,
naar een nieuw begin
en rotsvast vertrouwen toont.
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Ik wens je hoop!
Voor kinderen en ouders.
Als er situaties zijn
waarin de moed je - in de
schoenen zakt.
Omdat hoop altijd zoekt,
naar andere mogelijkheden
en nieuwe kansen ziet.
Ik wens je liefde!
Omdat elk mens, elk kind,
een geschapen creatie van
onze Schepper is.
Omdat Zijn liefde,
de krachtigste bron is,
die je kunt aanboren.
Ga dan in Zijn naam
en wees een spiegel
van Zijn aanwezigheid in
deze wereld.
Zodat mensen en kinderen
zullen zien wie Jezus Christus
is.

We wensen u een fijn
weekend toe!
Team IKC de Regenboog
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