IKC de Regenboog

07-09-2018

NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...
Beste ouders,

Belangrijke data:
Dinsdag 18 september
Informatieavond in beide
gebouwen groepen
1 t/m 4
19.30-20.30
Donderdag 20 september
Informatieavond groepen
5 t/m 8
19.30 uur-20.30

Hier is weer de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar waarin we
nieuws en wetenswaardigheden graag met u delen.

Opening schooljaar 2018-2019.
Afgelopen maandag zijn we, onder de klanken van gezellige muziek
en het uitdelen van een Regenbooggum aan alle leerlingen van de
school, begonnen aan schooljaar 2018 -2019.

Vrijdag 21 September
Nieuwsbrief 2

De leerlingen van onze groepen 1 en 2 zitten, net als vorig
schooljaar, in ons gebouw op Klipgriend 3. Ouders van de groepen
1 en 2 mogen altijd mee naar binnen tijdens de ochtendinloop. De
leerlingen van groep 3 mogen samen met hun ouders in de ochtend
via de zijingang van het gebouw op Klipgriend 1 de school binnen
gaan.

Woensdag 26 t/m vrijdag
28 september Schoolkamp
groep 7 in Woudenberg

Vanaf groep 4 gaan we via de hoofdingang op Klipgriend 1 naar
binnen en naar buiten. De leerlingen van juf Irene van groep 5A
gaan ook via de hoofdingang.

Vrijdag 14 september
Klassenmail

Ouders nemen bij de voordeur afscheid en zijn natuurlijk welkom
na 14.00 uur om even in de klas te kijken of met de leerkracht een
afspraak te maken. Let op: De leerkrachten hebben een verplichte
pauze 14.15-14.45
Is uw kind jarig dan kunt u uiteraard uw kind tot in de klas brengen.
Mocht er iets anders zeer dringends zijn waarvoor u echt naar
binnen moet, meldt u dat dan aan de directie of conciërge die bij
de deur staan.
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Ziekmeldingen.
Als uw kind ziek is, neemt u
voor 8:15 uur telefonisch
contact op met de school.
Voor ziekmeldingen moet u
in het keuzemenu dan de 1
kiezen voor onderwijs om
met de conciërge, juf
Annemarie, in contact te
komen. Aan haar kunt u de
ziekmelding persoonlijk
doorgeven en zij zal er ook
voor zorgen dat de
leerkracht van uw kind op
de hoogte worden gesteld
van de afwezigheid.

Informatieavonden.
Volgende week hebben we
op dinsdag 18 september
voor de groepen 1 t/m 4
en donderdag 20
september voor de
groepen 5 t/m 8 vanaf
19:30 uur een
informatieavond. Tijdens
deze avonden vertellen de
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leerkrachten van uw kind wat er zoal dit
schooljaar gaat gebeuren. Ook is er de
mogelijkheid om algemene vragen te stellen.
Mocht u met een persoonlijke vraag zitten,
maak dan even een afspraak met de leerkracht
voor een ander tijdstip. U kunt middels een
replay via Digiduif op de uitnodiging van de juf
aangeven of u wel/niet aanwezig kunt zijn bij de
informatieavond. Veel onduidelijkheden worden
voorkomen als u op de informatieavond bent
geweest. Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Welke sportlessen ga jij gratis proberen?
Almere is een sportieve stad met veel
sportaanbod. Sportactiviteiten zijn leuk, gezond
en zorgen daarnaast voor een betere
concentratie op school en nieuwe vriendjes.
Ontdek welke sportactiviteiten bij jou passen.
Almere Kenniscentrum Talent (AKT) start
binnenkort weer met de gratis naschoolse gymen sportlessen voor kinderen van groep 1 t/m 8.
Iedereen die graag meer of beter wil bewegen
mag meedoen. En het mooie is, alle lessen
worden op school of in de buurt van school
gegeven! Inschrijven kan vanaf 7 september via
www.sportiefalmere.nl. Benieuwd wat de AKT
lessen inhouden? Lees dan de extra uitleg in de
bijlage.
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deze tuintjes leren ze hoe planten groeien en
hoe je zelf een groente- en/of bloementuin zou
kunnen aanleggen. Het is altijd interessant en
mooi om te zien hoe kinderen d.m.v. de
schooltuintjes leren omgaan met de natuur. Wij
vinden dit een erg belangrijke activiteit. Nu zijn
we op zoek naar een vrijwilliger (ouder) die ons
zou willen helpen met de tuintjes. Samen met
Irene Stout en de leerkrachten van groep 7.
Op tijd naar school.
De deuren van de school
gaan iedere dag op beide
locaties om kwart over acht
open. We constateren als
team dat ouders, met
name op Klipgriend 3,
nogal eens te laat
binnenkomen. De andere
leerlingen en de leerkracht
willen heel graag op tijd
beginnen met de les.
Behalve dat het steeds naar
binnen schuiven van een
kind onrust veroorzaakt in
de groep, willen wij de
leertijd ook zo optimaal
mogelijk gebruiken. Helpt u
ons mee om dit doel voor
al onze leerlingen te
bereiken?

Schooltuintjes.
De leerlingen in onze
groepen 7 hebben vanuit
het vorige schooljaar hun
eigen schooltuintjes. In
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Heeft u kennis van zaken of interesse en wilt u
ons tot oktober helpen met de schooltuintjes?
Neem dan even contact op met Irene Stout:
i.stout-gmr@outlook.com
De kinderen zullen u dankbaar zijn.

Schoolkamp groepen 7.
Op woensdag 26 september gaat groep 7 op
schoolkamp. We doen dit altijd aan het begin
van het schooljaar om de groepsvorming te
bevorderen. Onze groepen 7 gaan vanaf
woensdag 26 t/m vrijdag 28 september op
schoolkamp naar Woudenberg aan het
Henschotermeer. Hierbij gaan juf Lynn en juf
Danielle en juf Djara mee. De gymleraar meester
Remy zal ook meegaan op kamp op donderdag
en vrijdag.
De groepen die op donderdag 27 september en
op vrijdag 28 september gym hebben, krijgen
dan gym van hun groepskracht.
De leerkrachten die op kamp gaan, krijgen zij
hulp van een paar ouders om van het
schoolkamp een onvergetelijke ervaring te
maken. We hopen dat de kinderen samen veel
plezier zullen hebben.
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Logopedie op IKC de
Regenboog.
Ook dit schooljaar is juf
Floor vanuit de
Praatmaatgroep als
logopediste op de dinsdag
en donderdag op Klipgriend
3 aanwezig.
Op deze dagen onderzoekt
en behandelt Floor
leerlingen van de school, de
opvang en de
peuterspeelzaal op het
gebied van spraak, taal,
stem, mondmotoriek en
gehoor in een speciaal
hiervoor ingerichte,
gezellige logopediekamer.
Ook ondersteunt Floor
onze leerkrachten en
begeleidt, indien nodig na
overleg, individuele
leerlingen. Zij is bereikbaar
via:
floor@depraatmaatgroep.n
l
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Luizenpluizen.
Afgelopen dinsdag 4 september zijn we weer
gestart met het luizen-pluizen. Dit doen wij altijd
na iedere schoolvakantie. Daarvoor zijn we nog
wel op zoek naar meer vrijwillige ouders die
even een half uurtje willen helpen. Bent u
dinsdags vrij en wilt u best even de handen uit
de mouwen steken voor deze luizencontrole, bel
dan even naar Milaine de Roos 06-20110829 of
mail naar milainederoos@gmail.com of loop
gewoon even binnen op Klipgriend 1 en meldt u
aan in de keuken. We hopen op u te mogen
rekenen.

Heel belangrijk!!!
Tijdig inschrijven op IKC de Regenboog.
We zijn nog maar net aan het nieuwe schooljaar
begonnen, maar het is al weer vrij druk met de
inschrijving van nieuwe leerlingen. Zou u uw
jonge kind dat dit schooljaar 4 jaar wordt ook bij
ons willen inschrijven omdat u al kinderen bij
ons op school heeft, doe dit dan z.s.m. Ook als
uw kind in schooljaar 2019-2020 vier jaar oud
wordt wacht dan niet te lang! Het is voor ons
heel belangrijk om te weten welke kinderen er
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in de komende jaren
komen, zodat we de ouders
die al binnen onze school
zijn straks niet teleur
moeten stellen. U kunt al
aanmelden vanaf 2,5 jaar
oud. Een inschrijfformulier
kunt u ophalen bij de
directie van de school.
Loop gewoon even binnen.
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begeleider niet uit dan kunt u de leerteamleider
vragen bij het gesprek aan te sluiten. Betreft het
een zaak die op schoolniveau ligt, dan kun u
contact opnemen met de directeur Ingrid de
Vries of met de adjunct-directeur Marcel Klazen.
U kunt dan de directie mailen:
dir.regenboog@prisma-almere.nl of bellen:
036-5314937.
Veel onduidelijkheden kunnen vaak worden
voorkomen door het bezoeken van de
informatieavonden. Concluderend: stel uw
vragen, blijf er niet mee lopen of er op het plein
over praten. De deur staat voor u open!
We wensen u een fijn weekend toe!
Team IKC de Regenboog

Contact met de leerkracht
of directie.
Wij vinden het heel
belangrijk dat u uw vragen,
uw zorgen, uw positieve
feedback of uw kritische
noot bij ons kwijt kunt. De
eerste contactpersoon voor
u als ouder is altijd de
leerkracht. Zij kent uw kind
het beste. Wacht niet tot
de officiële 10-minuten
gesprekken, maar maak
gerust een afspraak als u na
een aantal weken wat wilt
weten over de voortgang
van uw kind. De leerkracht
kan bij zorg de intern
begeleiders raadplegen. Zij
kunnen adviseren,
eventueel externe
instanties benaderen of
aansluiten bij een gesprek
met de ouders.
Komt u er met de
leerkracht of de intern
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