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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Vrijdag 9 maart
Luizenpluizen
Vrijdag 16 maart
Klassenmail
Maandag 19 maart
Oud papier
Vrijdag 23 maart
Nieuwsbrief 13
Zaterdag 24 maart
Schoolschaaktoernooi in het
topsportcentrum

.

Beste ouders,
We zijn weer begonnen na een zeer koude voorjaarsvakantie. De
kinderen kwamen terug met prachtige vakantieverhalen. Ze
hebben vol enthousiasme verteld wat ze allemaal hebben beleefd.
De leerkrachten zijn weer opgeladen en genieten volop van hun
klas. We kunnen tevens terugkijken op een mooie en leerzame
studiedag op vrijdag 23 februari. De leerkrachten hebben allemaal
hun leeropbrengsten van de CITO toetsen aan elkaar
gepresenteerd. Ze hebben met elkaar hun plannen gedeeld om vast
te houden wat goed gaat en te verbeteren daar waar dat nodig is.
Ook heeft de directeur samen met de intern begeleider, juf Nienke,
laten zien hoe de school er per vakgebied voor staat.
In de komende weken zijn de groepsbesprekingen. De intern
begeleiders, juf Nienke ( voor de groepen 1 t/m 6) en meester
Marcel (voor de groepen 7 en 8), spreken met de leerkracht van
iedere groep. Ze zoomen in op de vakgebieden maar ook op de
individuele leerling. Wat heeft een kind nodig op sociaalemotioneel gebied en/of m.b.t. het leren? Er worden doelen
gesteld op leerling- en groepsniveau en er wordt teruggekeken op
de afgelopen maanden.
De Regenboog is een lerende organisatie. We leren veel van elkaars
expertise. Zo heeft juf Daan ( leerkracht groep 8) op de studieavond
van afgelopen dinsdag haar kennis en ervaring gedeeld m.b.t.
begrijpend lezen. Ze heeft een voorbeeldles gegeven, hoe zij
begrijpend lezen in haar groep aanpakt. Juf Liepie (leerkracht groep
8) heeft een presentatie gegeven over de leerstijlen van Kolb en
hoe je als leerkracht op de verschillende leerstijlen kunt aansluiten.
De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van groep 1&2
kregen informatie over het Kleuterlab. Het Kleuterlab promoot het
ontdekkend leren van jonge kinderen. Zo leren we met elkaar en
van elkaar om het beste onderwijs voor uw kinderen te verzorgen.
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Voetbalplein
Binnenkort worden het
voetbalplein en de groene
stroken eromheen volledig
bestraat. Alles wordt
aangepakt waardoor
modder en kuilen vol met
water tot het verleden
behoren. We zijn blij dat
zowel de gemeente Almere
en stichting Prisma de hoge
kosten van deze renovatie
op zich nemen.
Ze starten met dit project
op dinsdag 13 maart
aanstaande. Gedurende 2
weken is het plein afgezet
en kunnen de kinderen er
geen gebruik van maken.
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lestijd. De kinderen bereiden zich hiermee voor
op het schoolschaaktoernooi. Juf Corrie zal de
kinderen op 24 maart begeleiden.
Belangstellende ouders zijn van harte welkom.
Het Regenboog schaaktoernooi waarbij de
winnaar van de Regenboog bekend zal worden,
vindt plaats op donderdag 15 maart van 14.30
tot 16.00 uur. De ouders van de schakers zijn
ook hierbij van harte welkom.
Staking
De school is op woensdag 14 maart dicht i.v.m.
de staking. Heeft u daardoor een opvang
probleem dan kun u zich melden bij de BSO.
Vraagt u dan naar Kim Zuidema. Zij kunnen, mits
op tijd gemeld, voor opvang zorgen op deze dag.
Schoolvoetbal
Het schoolvoetbaltoernooi zou afgelopen
woensdag van start gaan. Helaas werden de
velden afgekeurd waardoor de eerste
wedstrijden uitgesteld zijn.
Groei van de school en ruimtegebrek
De school groeit en daardoor ontstaat
ruimtegebrek in de school. We starten straks
met een 16de groep. De directie is druk in
gesprek met het bestuur hoe dit op te lossen.
Met 16 groepen lukt het nog wel maar wat te
doen als de groei doorzet. Regeren is
vooruitzien!
We houden u uiteraard op de hoogte.

Schoolschaaktoernooi
Op 24 maart vindt het
schoolschaaktoernooi
plaats in het
Topsportcentrum in
Almere. Ook de Regenboog
doet hier al jaren aan mee.
De kinderen krijgen al
weken iedere donderdag
van een echte
schaakmeester les. Dit
vindt plaats na de reguliere
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Het zorgteam
Als er zorgen zijn over uw kind dan bespreken
we de leerling soms in het zorgteam. Bij het
zorgteam zit behalve de intern begeleider en de
leerkracht (en) ook de jeugdarts of de
jeugdverpleegkundige en iemand van
schoolmaatschappelijk werk aan tafel. Soms
wordt ook de logopediste of de ergotherapeut
uitgenodigd. Samen kijken we dan wat het kind
nodig heeft op school. Het is goed om met
elkaar te onderzoeken of er nog andere
invalshoeken zijn om een leerling te helpen. De
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zorgen kunnen liggen op
sociaal-emotioneel of op
het gebied van het leren.
Als uw kind voorgedragen
wordt voor het zorgteam
wordt er altijd eerst
contact met u gezocht. U
bent dan al op de hoogte
dat er het een en ander
speelt omtrent uw kind.
Ouders moeten altijd
toestemming geven voor
het zorgteam. Vaak is er op
school al van alles ingezet
wat onvoldoende resultaat
laat zien en willen we met
meer mensen kijken naar
een oplossing. Wilt u meer
informatie over het
zorgteam dan kun u terecht
bij juf Nienke
n.vandentweel@regenboog
almere.nl. Juf Nienke is op
maandag t/m woensdag als
ib-er op school aanwezig.

Goed weekend.
Team IKC de Regenboog
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