IKC de Regenboog

08-09-2017

NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...
Beste ouders,

Belangrijke data:

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

Dinsdag 12 september
Informatieavond in beide
gebouwen groepen
1 t/m 4
Aanvang 19.30 uur
Donderdag 14 september
Informatieavond groepen
5 t/m 8
Aanvang 19.30 uur
Vrijdag 15 september
Klassenmail

Opening schooljaar 2017-2018.
Afgelopen maandag zijn we onder de klanken van muziek en het
uitdelen van de echte Regenboogpen met z’n allen begonnen aan
schooljaar 2017 -2018. Gedurende de dag hebben alle leerlingen
een voorstelling en workshop van “de Vuilnismannen” gehad.

Maandag 18 september
Oud papier
Woensdag 20 t/m vrijdag
22 september Schoolkamp
groep 7 in Woudenberg
Vrijdag 22 September
Nieuwsbrief 2

Talenten kleuren kinderen

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 zij-ingang van het gebouw op Klipgriend 1 de school binnen
gaan. Vanaf groep 4 gaan we via de hoofdingang op Klipgriend 1
naar binnen. Ouders nemen bij de voordeur afscheid en zijn
1
natuurlijk welkom na 14.00 uur om even in de klas te kijken of met
de leerkracht een afspraak te maken.
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gaan. Vanaf groep 4 gaan
we via de hoofdingang op
Klipgriend 1 naar binnen.
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. De
leerkrachten hebben hun
pauze van 14.10-14.40 uur.
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.

Ziekmeldingen.
Als u vanaf dit schooljaar
de school belt komt u in
een keuzemenu. Voor
ziekmeldingen moet u dan
de 1 kiezen voor onderwijs
om vervolgens opnieuw
een 1 te kiezen 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
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kind op de hoogte worden gesteld van de
afwezigheid.

Informatieavonden.
Volgende week hebben we op dinsdag 12
september voor de groepen 1 t/m 4 en
donderdag 14 september voor de groepen 5
t/m 8 vanaf 19:30 uur een informatieavond.
Tijdens deze avonden vertellen de 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. Veel onduidelijkheden worden
voorkomen als u op de informatieavond bent
geweest. We heten u van harte welkom op deze
avonden. U komt toch ook?

Schooltuintjes.
De leerlingen in onze groepen 7 hebben vanuit
het vorige schooljaar hun eigen schooltuintjes.
In 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
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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, Daphne
Spanjersberg en de
leerkrachten van groep 7.
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ondersteuning nodig hebben, dan kan zij de hulp
inroepen van de intern begeleider. Vanaf dit
schooljaar zal Nienke van den Tweel de intern
begeleider zijn voor de groepen 1 t/m 6 en
Marcel Klazen voor de groepen 7 en 8. In de
bijlage vindt u een overzicht van hoe de
zorglijnen lopen binnen de school. Marcel blijft
algemeen zorg-coördinator naast zijn functie als
adjunct-directeur.

Heeft u kennis van zaken of
interesse en wilt u ons tot
oktober helpen met de
schooltuintjes ?
Neem dan even contact op
met juf Marjolein:
M.Slootweg@regenboogal
mere.nl

Zorgstructuur binnen de
school.
Als u vragen heeft over uw
kind m.b.t het leren of
m.b.t. het gedrag dan
maakt u in eerste instantie
altijd een afspraak met de
leerkracht. Mocht de
leerkracht hierbij
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Schoolkamp groepen 7.
Op woensdag 20 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 20 t/m vrijdag 22 september op
schoolkamp naar Woudenberg aan het
Henschotermeer. Hierbij gaan juf Lynn en juf
Marjolein mee. Ook 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.

Oud papier ophalen.
Zou u op maandag 18 september het oud papier
weer buiten willen zetten? Het betreft de wijken
Meenten en Grienden. De opbrengst van het
oud papier komt ten goede van de school.
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website www.sportiefalmere.nl staat het
volledige aanbod. Vanaf 10 september kun je je
inschrijven. Deelname is gratis en er is ook
aanbod voor jongeren en volwassenen, dus
ouders, broers en zussen kunnen ook meedoen!

Welke sport- en
cultuurlessen ga jij gratis
proberen?
Ontdek welke sport- en
cultuuractiviteiten bij jou
passen. Almere is een
sportieve en culturele stad
met veel sport- en
cultuuraanbod. Sport- en
cultuuractiviteiten zijn leuk,
gezond en zorgen
daarnaast voor een betere
concentratie op school en
nieuwe vriendjes.
In de eerste schoolweek
heeft uw kind een brochure
van de gemeente mee naar
huis gekregen. In deze
brochure staan
verschillende sport- en
cultuurlessen die uw kind
gratis mag uitproberen. Er
is dit jaar zoveel aanbod
dat niet alles in de
brochure staat. Op de
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Logopedie op IKC de Regenboog.
Ook dit schooljaar is juf Lotte vanuit de
Praatmaatgroep als logopediste op de dinsdag
en donderdag op Klipgriend 3 aanwezig.
Op deze dagen onderzoekt en behandelt Lotte
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 Lotte onze leerkrachten en
begeleidt, indien nodig na overleg, individuele
leerlingen. Zij is bereikbaar op 06-51876228 of
Lotte@depraatmaatgroep.nl
Tijdens de infoavonden zal Lotte, samen met
een collega, ook aanwezig zijn. Dit zodat u haar
eventueel vragen kunt stellen over logopedie.

Typecursus op school.
Bij voldoende opgave zal er op de Regenboog
een typecursus worden gestart. Deze cursus zal
gegeven worden door Paula Blesing. De
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typecursus bevat 12 lessen
+ examen en daarnaast
oefenen de kinderen thuis
in een online omgeving. Er
wordt hiervoor gebruik
gemaakt van het
programma van Gigakids
(www.gigakids.nl).
De cursus wordt gegeven
op school in kleine groepjes
van maximaal 18 kinderen.
Er is dus intensieve
begeleiding. Tijdens de les,
die ongeveer 45 minuten
duurt, leren we de letters
typen met de juiste vingers,
maar doen we ook
typespelletjes. Het blijft
immers een naschoolse
activiteit.
Paula onderhoudt
persoonlijk contact met u
als ouders over de
planning, betaling,
voortgang en dergelijke. De
prijs voor de gehele cursus,
examen en beschikking
over het online-programma
is 140 euro.
Als u zich spoedig opgeeft
kunt u nog gebruik maken
van de kennismakingskorting van 25 euro.
Opgave en meer informatie
is te vinden op:
www.lerentypenalmere.nl
of bel Paula op tel.nr.
06-23 49 06 83.
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10-uurtje, lunch en traktaties.
Zoals in de schoolgids beschreven promoten wij
als school een gezond 10-uurtje, lunch en
traktaties. Dit omdat de gezondheid van onze
kinderen ons allen aangaat. Vanuit de
organisatie Kidsproof kregen wij de volgende
site met tips over een vrolijke en gezonde
lunchbox voor school - klik hier voor de blog
(gezonde) traktaties - klik hier voor het
overzicht
Zie verder protocol lunch op school in de bijlage.

Schoolmelk.
De leerlingen die een abonnement hebben,
kregen vanaf afgelopen woensdag weer hun
melk. Informatie over de schoolmelk zoals de
kosten/aanmelden zijn te vinden in de
schoolmelkfolders die op beide gebouwen in de
hal liggen. De schoolmelk wordt door juf
Annemarie, onze conciërge, geregeld.
Wilt u ook een abonnement voor uw kind, juf
Annemarie kan u hierbij helpen. Ouders die al
een abonnement hebben moeten even via de
site https://www.campinaschoolmelk.nl de
dagen aanpassen, aangezien we vanaf dit
schooljaar met een vijf gelijke dagen rooster
werken.
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Luizenpluizen.
Afgelopen woensdag 6
september zijn we weer
gestart met het luizenpluizen. Daarvoor zijn we
nog wel op zoek naar meer
vrijwillige ouders die even
een half uurtje willen
helpen. Bent u woensdags
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.
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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 ook bij ons willen inschrijven omdat u
al kinderen bij ons op school heeft, wacht dan
niet te lang! Het is voor ons heel belangrijk om
te weten welke kinderen er in de komende jaren
komen, zodat we de ouders die al binnen onze
school zijn straks niet teleur moeten stellen.
Een inschrijfformulier kunt u ophalen bij de
directie van de school. Loop gewoon even
binnen.

Coaching nieuwe leerkrachten.
Met ingang van dit schooljaar zijn er een aantal
nieuwe leerkrachten begonnen. Om de
leerkrachten te begeleiden en wegwijs te
maken in de wijze waarop wij kinderen uitdagen
om te ontwikkelen krijgen alle nieuwe
leerkrachten een coach. De coaching gaat over
de manier waarop de lessen opbouwen, hoe wij
kinderen meenemen in hun eigen leerproces,
over Human Dynamics, enz. Kortom, we willen
hen graag ondersteunen en de leerkrachten
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Regenboog-proof maken.
De Regenboog staat voor
kwaliteit en om dat te
behouden is het erg
belangrijk om in de nieuwe
collega’s te investeren.
De nieuwe leerkrachten
leren ons natuurlijk allerlei
nieuwe inzichten, dit is
zeker het geval als ze net
van de opleiding komen.
Zo vindt het leren over en
weer plaats.
De coaches binnen de
Regenboog zijn juf Nienke
(groep 1/2E) en juf Daniëlle
(groep 5B).
Zij zijn voor de coaching en
begeleiding ambulant
(geen lestaken) zodat zij in
de groepen kunnen gaan
om te observeren en om
met de collega’s in gesprek
te gaan.

Dyslexie inloopspreekuur.
Met ingang van dinsdag 12
september kunnen ouders
van dyslectische kinderen
voor advies maandelijks
terecht in de bibliotheek
Stad. Eén van de
leesconsulenten van de
bibliotheek, die wij ook op
school hebben, geeft
tijdens dit spreekuur
voorlichting over dyslexie,
advies op het gebied van
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leesmateriaal en informatie over wat de
bibliotheek op dit gebied voor kinderen kan
betekenen. Want de bibliotheek maakt lezen
leuk; ook als je dyslectisch bent!

Lezen gaat voor/door.
Om leerlingen te helpen bij het lezen hebben we
ook ouders nodig. Zij gaan dan 3 maal in de
week 20 minuten individueel extra leesmeters
maken met de leerlingen die nog niet op het
gewenste leesniveau zitten. Mocht u ook tijd en
zin hebben om onze leerlingen verder te helpen
met hun leesontwikkeling ? Neem dan even
contact op met ons. Dit kan ook via de mail:
dir.regenboog@prisma-almere.nl .

Oproep biebouders.
Om onze schoolbieb te kunnen laten draaien zijn
we op zoek naar meerdere ouders die willen
helpen. Bent u overdag 2 uur beschikbaar om bij
ons te helpen in de Bieb? Het gaat dan om het
begin van de ochtend of het eind van de lesdag.
Wij werken met scankaarten in onze schoolbieb
waarmee de biebouders de boeken in- en
uitchecken. Kunt u hulp bieden, voelt u zich
vooral uitgenodigd om even naar binnen te
lopen. U kunt zich aanmelden bij juf Corrie, zij is
onze leescoördinator op school.
c.vanbakel@regenboogalmere.nl
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Door gebrek aan man-/
vrouwschappen kunnen we
helaas nu slechts 2 maal
per week open. Onze
leerlingen zouden graag
iedere dag hun boeken
willen verversen.

Toezicht op het plein.
In tegenstelling tot vorig
schooljaar zijn nu alle
collega’s tijdens de pauzes
op het schoolplein om
toezicht te houden. Vorig
jaar had iedere leerkracht
een kwartier pauze (vrij).
We zijn in overleg met de
collega’s overééngekomen
dat alle collega’s op het
plein aanwezig zijn tijdens
de pauze.
De leerkrachten beginnen
met de kinderen vanaf
8.15 uur en gaan dus non
stop door tot 14.00 uur.
Dat is een lange tijd zonder
even een rustmoment.
Na 14.00 uur moeten de
collega’s dan ook verplicht,
conform het CAO primair
onderwijs, 30 minuten
pauze houden.
Dit doen we vanaf deze
week van 14.10 uur tot
14.40 uur. We vragen u
vriendelijk om deze
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pauzetijd te respecteren. Wilt u een afspraak
maken, spreek de juf even aan op het plein, bel
of mail even.
De emailadressen van de leerkracht vindt u
verderop in deze nieuwsbrief.
Rond de herfstvakantie gaan we met de
leerkrachten evalueren of het haalbaar is en
blijft om van 8.15 uur tot 14.00 uur door te
werken.

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
begeleider niet uit of 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@prismaalmere.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!
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Nieuw sportief initiatief!
Sportactiviteiten tijdens de
pauze op vrijdag.
Vanaf volgende week
vrijdag zal Nigel
Bohmermann vanuit de
Droomspeelbus
sportactiviteiten
organiseren tijdens de
middagpauze. Voor de
kleuters zal Nigel
sportactiviteiten gaan
organiseren in de speelzaal
op Klipgriend 3, ook op de
vrijdagen.

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