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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:

Beste ouders,
Hierbij de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar met daarin
nieuws en wetenswaardigheden vanuit ons Integraal Kind Centrum.

Maandag 11 december oud
papier.
Vrijdag 15 december
klassenmail.
Donderdag 21december
viering van het Kerstfeest
in de klas.
Vrijdag 22 december om
14.00
start de Kerstvakantie.
Alle kinderen zijn vrij tot
maandag 8 januari.
Maandag 8 januari 2018
inloop voor ouders en rond
8:45 uur nieuwjaars toast
met de kinderen.
Vrijdag 22 december
volgende nieuwsbrief
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Samen kerstpakket samenstellen voor ouderen.
Vorig jaar heeft groep 8 geld opgehaald om kerstpakketten samen
te stellen voor de ouderen. Dat was een groot succes. De ouderen
waren zo dankbaar.
Dit jaar doen wij het iets anders doen. Bij de ingang van elk gebouw
komt vanaf maandag 11 december een bak te staan waarin u
levensmiddelen of kerstversieringen kunt doen. Denk aan: koffie,
thee, koekjes, bonbons, kaarsen, kerstlampjes, kerststukjes etc. Let
op dat het wel lang houdbare producten zijn. Hier maken de
kinderen van groep 8 een kerstpakket van. Zij gaan de
kerstpakketten overhandigen aan de ouderen in het zorgcentrum.
Als u wat tijdens de feestdagen voor de ouderen wil doen: Geef gul.
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Kerstviering op school.
Op donderdag 21
december zullen we met
z’n allen het Kerstfeest
gaan vieren op school.
Vooraf aan de Kerstviering
staan we stil bij Advent.
De 1e adventszondag was 3
december. Vanaf deze
datum ontsteken we iedere
week op maandag een
kaars aan in de klas. Elke
week ontsteken we er een
nieuwe kaars bij.
Advent is de tijd waarop we
ons voorbereiden op het
Kerstfeest; de tijd waarin
de komst en wederkomst
van Jezus Christus wordt
verwacht. Omdat het
Latijnse woord voor 'komst'
of 'het komen' 'Adventus'
is, worden de vier weken
vóór Kerstmis 'Advent'
genoemd. Voor de viering
op donderdag 21 december
hebben we uw hulp nodig.
U kunt zich hier melden bij
de kerst-commissie
bestaande de uit de ouders
Yvette, Renate en Natasja
y.walraven@gmail.com of
via even bellen 0643582424
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De Jonger Oranje Talenten dag
Op donderdag 4 januari, in de kerstvakantie,
wordt er in samenwerking met SC Heerenveen
de Jonger Oranje Talentendag georganiseerd in
Topsportcentrum Almere. Bijgevoegd in de
bijlage vindt u een nieuwsbericht en de digitale
flyer van de Jonger Oranje Talentendag.

Oud papier ophalen.
Op maandag 11 december wordt het oud papier
weer opgehaald in de wijk. Zou u uw oud papier
ook weer buiten willen zetten? De opbrengst
van het oud papier komt ten goede aan de
school.

Schoolschaken.
Het schoolschaken is van start gegaan.
Inmiddels hebben 17 leerlingen zich opgeven

2

IKC de Regenboog

voor het schaken. We
schaken iedere donderdag
na de lesdag in het lokaal
van groep 6B.
In maart gaan we weer
meedoen aan het Almeerse
Schoolschaaktoernooi. Juf
Corrie zal de kinderen
tijdens deze dag
begeleiden. Dit
schaaktoernooi wordt in
2018 voor de 30ste keer
gehouden en is uitgegroeid
tot het grootste
schaaktoernooi voor
leerlingen in het
basisonderwijs in
Nederland.
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Nieuws vanuit het KDV, de naschoolse opvang
en de peuterspeelzaal.
Sint op bezoek. Al een paar weekjes gonsde het
gedruis. En Sint was ook al met zijn Pieten op de
buis.
Zijn jullie wel lief geweest,
Of allemaal te keer gegaan als een beest.
Op de groep veel nieuwe gezichten,
Dat zal de werkdruk volgend jaar wel wat
verlichten.
Veel nieuwe spullen zijn er ook besteld,
Door onze tijdelijke leidinggevende, wat een
held.
Veel nieuwe kindjes maar gelukkig ook de oude,
Dat vinden wij fijn dat vertrouwde.
Fijn dat de Sint op zijn verjaardag kwam in de
gymzaal,
Met een aantal pieten en veel kabaal.
Veel gezongen en de Sint een handje geven,
Dat was weer heel wat om te beleven.
Weer over tot de orde van de dag,
Eten, slapen, spelen met een traan en een lach.
Alles van de Sint opruimen en voor de kerst
gezellig gaan maken,
Dan gaan we dit rijm voor dit jaar weer staken.
Tot volgend jaar alhier,
Fijne feestdagen en met elkaar veel plezier.
Team KDV.

Jumbo spaarpunten.
Samen hebben we de Jumbo spaaractie in
Almere gewonnen, met een totaalscore van
8553 punten. Hiermee hebben we een bedrag
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van meer dan 3000 euro
gespaard. We willen u allen
bedanken voor uw hulp,
waardoor we dit mooie
resultaat hebben bereikt.
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Tijdens deze bijeenkomst verzorgen we om de
beurt een bijdrage aan deze start van de week.
Afgelopen maandag was het gedichtje hieronder
een onderdeel van deze invulling:
Werken in het onderwijs, dat doe je met gevoel.
Doe jij ook dit werk? , dan weet je wat ik bedoel.
Je doet alles voor de leerlingen, je staat altijd voor ze
klaar
Het geeft zoveel voldoening, ook al is het soms best
zwaar.

Project “Als ik later groter
ben”.
Het project ‘Als ik later
groot ben’, is een project
dat onder andere als doel
heeft om de vragen en
behoeften van kinderen en
jongeren nog beter te
verbinden met het aanbod
in de stad. Komende
maandag zullen
medewerkers van dit
project op het schoolplein
informatie vetrekken. In de
bijlage meer informatie
hierover.

Verslag vanuit de
maandagochtend meeting.
Ieder maandagochtend
starten we als team met
elkaar de week. We
noemen dit onze MMM
(maandag morgen meeting)
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KAF kinderactiviteiten.
Bij KAF zitten kinderen tijdens de kerstvakantie
lekker warm en kunnen zij genieten van de
leukste voorstellingen en activiteiten. En omdat
Kerst om gezelligheid en saamhorigheid draait,
komen zij natuurlijk niet alleen. De voorstelling
Dummie de Mummie is leuk voor het hele gezin
en de activiteiten in onze LEGO
Architectuurstudio kunnen zij met vriendjes en
vriendinnetjes bezoeken. Voor meer info:
download de flyer.
www.kaf.nl/kerstvakantie

Hulp bij afbreken kerstversiering.
Afgelopen woensdag hebben vrijwillige ouders
de school weer omgetoverd in een kerstsfeer.
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Het ziet er allemaal weer
heel mooi uit in de gangen
en lokalen. Op vrijdag 22
december zoeken we nog
hulp om alles weer in de
dozen te krijgen. Vele
handen maken licht werk.
Zou u ons willen helpen? U
kunt zich aanmelden bij de
kerstcommissie
y.walraven@gmail.com of
06-43582424

Samsam opbrengsten overhandigd aan Kika.
We hebben met de school het afgelopen
schooljaar tijdens het Samsam feest 2000 euro
opgehaald. Ons goede doel was KiKa. Eva Ruts
uit groep 8 heeft op 9 november de cheque aan
een medewerker van Kika overhandigd. Zij was
de leerling die de meeste rondjes gerent heeft
tijdens de sponsorloop.
Pietenochtend
Vorige week hebben we op
woensdag en donderdag de
Pietenochtend
georganiseerd samen met
de hulp van veel ouders.
Het was een groot succes.
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We wensen u een fijn weekend toe.
Team IKC de Regenboog
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