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NIEUWSBRIEF
Talenten kleuren kinderen...

Belangrijke data:
Vrijdag 16 november
Klassenmail
Maandag 19 november
vanaf 14.30 uur
Sint versiermiddag,
ouderhulp is zeer gewenst
Vrijdag 23 november
Nieuwsbrief
Woensdag 28 november
Pietenochtend voor de
groepen 1 en 2,
ouderhulp gewenst
Vrijdag 30 november
Pietenochtend voor de
groepen 3 en 4,
ouderhulp gewenst

Talenten kleuren kinderen

Beste ouders,
Na de herfstvakantie kreeg u het tussenrapport van uw kind. Dit is
een eerste stand van zaken. Vanaf groep 4 kwamen de kinderen
mee naar dit gesprek om hun resultaten en doelen te bespreken.
Wij vinden het als school belangrijk dat uw kind weet waar het
staat binnen de leerlijnen van ieder vakgebied. Dat uw kind weet
wat goed gaat en wat het heeft te ontwikkelen.
We merken dat het de kinderen helpt bij hun werk op school. Het is
aandoenlijk om te zien hoe trots de kinderen zijn op hun werk. Ze
willen daar graag over vertellen. We willen ook de talenten van de
kinderen graag naar voren brengen. Want van positieve aandacht
en een positieve benadering ga je groeien!
Op 4 februari krijgt uw kind een uitgebreider rapport mee waarin
ook de LOVS resultaten van de toetsen van januari meegenomen
worden.
We kijken als team terug op een mooie studie tweedaagse zo vlak
voor de herfstvakantie, waarbij de leerkrachten opnieuw coaching
op het gebied van de Kanjertraining hebben gehad.
Als Kanjerschool moet je iedere 2 jaar op herhaling en dat is altijd
een feestje.
Als leerkrachten doen we nieuwe inzichten en ideeën op, die we
direct in de groep kunnen uitvoeren. Het doel is dat de kinderen
goed met elkaar omgaan en zich veilig voelen op school.
De tweede dag stond in het teken van ons traject Muziekimpuls.
Daarin zijn we door René Weder van Muziekimpuls meegenomen
hoe je muzieklessen opbouwt en aantrekkelijk maakt voor
kinderen. Het was een eerste studiedag over dit onderwerp en het
maakte de juffen en meesters erg enthousiast.
De groepen 7 zijn begonnen met het leerorkest. Ze krijgen allemaal
een zelf gekozen muziekinstrument mee naar huis. Heeft u ze al
zien lopen op het plein met keyboard, viool, klarinet en gitaar? Zo
hebben ze naast de lessen op school ook de mogelijkheid thuis te
oefenen.
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Kwaliteitsonderzoek
Prisma scholen
Iedere 3 jaar neemt
stichting Prisma op haar 18
scholen een
kwaliteitsonderzoek af.
Zo ook in 2018.
De leerkrachten worden
bevraagd, de leerlingen van
de bovenbouw ( groepen 6
t/m 8) en de ouders.
Volgende week ontvangt u
als ouders een link.
Vanaf maandag 12
november gaat de
vragenlijst over de
Regenboog open.
Uiteraard hopen we dat
velen van u dat willen
invullen zodat we een goed
beeld krijgen van de school.
We hopen uiteraard dat u
erg tevreden bent, maar
dat u ook aangeeft als u
vindt dat het op
onderdelen beter kan.
Hoe hoger het percentage
van deelnemende ouders,
hoe meer het zegt over
onze school.
Uiteraard krijgt u van ons
een terugkoppeling over de
resultaten. Deze resultaten
zullen we ook bespreken in
de MR en in het
ouderparticipatieteam. Wilt
u aan het
ouderparticipatieteam
deelnemen, stuur dan een
mail naar
dir.regenboog@prismaalmere.nl en geef u op.
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Nieuwe activiteitencoördinator
Na het vertrek van juf Zwany is onze nieuwe
activiteiten coördinator gestart. Zij heeft veel
ervaring op dit gebied en werkt al een aantal
jaren bij de Schoor.
Hieronder stelt zij zich voor:

Graag wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam
is Nicole Pierik, 33 jaar en ik woon al bijna mijn
hele leven in Almere. Vanaf oktober ben ik voor
12 uur in de week werkzaam als
kinderopbouwwerker op de Regenboog.
Ik werk bijna 8 jaar bij stichting de Schoor, waar
ik verschillende dingen heb gedaan. Ik ben
jongerenwerker geweest in Almere Haven en
heb als kinderwerker op Jeugdland gewerkt.
Momenteel werk ik als coördinator en
kinderwerker op de dag arrangementen in
Almere Buiten. Deze functie zal ik gaan
combineren met het werken op de Regenboog.
Ik heb ook kennis mogen maken met de functie
van kinderopbouwwerker, dit heb ik een jaar
met veel plezier gedaan in Literatuurwijk.
Werken met kinderen en het organiseren van
activiteiten is voor mij de perfecte combinatie,
dan ben ik helemaal in mijn element. Ik heb dan
ook veel zin in deze nieuwe uitdaging!
Op het moment ben ik bezig met het bedenken
en voorbereiden van leuke activiteiten. Voor
ieder wat wils. U heeft de eerste
activiteitenladder van mijn hand al ontvangen.
Er is een nieuwe Facebook pagina:
Kinderopbouwwerk IKC de Regenboog. Leuk om
te volgen.
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Ik kijk er naar uit om kennis
te maken. Tot ziens op de
Regenboog!
Groetjes,
Nicole Pierik
Schoolfruit
We gaan weer meedoen
aan het schoolfruitproject!
Dit project wordt
gesubsidieerd door de
Europese Unie. De
kinderen krijgen 3 maal per
week gedurende 20 weken
schoolfruit of groente.
Dit kan alleen dankzij een
aantal hulpouders die onze
conciërge juf Annemarie
daarbij helpen.
Het schoolfruit start
volgende week al.
De kinderen krijgen het
schoolfruit op woensdag,
donderdag en vrijdag. Op
die dagen hoeft u dus geen
fruit mee te geven.

09 -11-2018

enz. De pietenochtenden zijn op:
voor de groepen ½ op woensdag 28 november.
Voor de groepen 3 en 4 op vrijdag 30 november.
Heeft u die ochtend tijd en vindt u het leuk om
erbij te zijn, meldt u zich dan bij de
groepsleerkracht van uw kind.
Kerstkoor in de kerk
Anja Stam is vanuit het kerkcentrum Goede
Rede op zoek naar kinderen die het leuk vinden
op kerstavond 24 december mee te zingen in
het kerstkoor tijdens de kerstviering. Verdere
informatie vindt u in de bijlage.
IB-er tot de zomer aangenomen
Door het vertrek van Marcel moesten we ook op
zoek naar een nieuwe intern begeleider. Die
hebben we gevonden in een interim ib-er
Renneke Bakker. Zij is een ervaren ib-er.
Zij zal 3 dagen per week op school aanwezig zijn
vanaf 26 november. Zij zal op dinsdag,
donderdag en vrijdag op school aanwezig zijn
van 10.00 tot 17.00 uur. We zijn erg blij dat ze
ons team straks komt versterken en dat we
weer voldoende bezetting hebben op ib gebied
voor de zorgkinderen binnen de school en de
coaching van de leerkrachten.
Gedicht voorgelezen tijdens de briefing door juf
Lynn ( groep 7B)
Wat wij doen als leerkrachten is zoveel meer
dan wordt gedacht…

Pietenochtenden
Voor de groepen 1 en 2 en
de groepen 3 en 4
organiseren wij ieder jaar
een pietenochtend op
school. Op deze ochtend
hebben de kinderen
pietengym, gaan ze iets
lekkers maken, knutselen
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We leren kinderen meer dan ze zelf voor
mogelijk hielden.
We geven iedereen het gevoel dat ze erbij
horen.
Dat ze ons teleurstellen als ze een ander het
gevoel geven dat die er niet bij hoort.
Dat iedereen zijn uiterste best moet doen,
voor zichzelf, voor elkaar.
We kunnen leerlingen uren laten stilzitten als
we dat willen,
of juist uren laten bewegen.
We laten ze zelfstandig werken of juist
voortdurend samen.
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We zorgen ervoor dat ze
zelf ontdekken, dat ze
luisteren, denken en
praten.
We leren ze lezen,
schrijven, bewegen en
begrijpen.
We leren ze meemaken,
meeleven en inleven.
We leren ze dat ze met
iemand anders helpen ook
zichzelf helpen.
Dat je van iemand iets
gunnen zelf niet minder
wordt.
We leren ze dat ze allemaal
even belangrijk zijn.
Een leerkracht maakt het
verschil, elke dag opnieuw.

Goed weekend,
Team IKC de Regenboog

Talenten kleuren kinderen

4

