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Belangrijke data:

12 april
17+18 april:
19 april
22 april t/m 3 mei
Week van 6 mei
Week van 13 mei
20 t/m 22 mei
23 mei

: Koningsspelen
: Eindtoets groep 8
: Paasactiviteit
: Meivakantie
: Luizencontrole
: Week van de (groot)ouder (hele week
kijkochtenden)
: Kamp groep 8
: Volgende Boogletter

Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ben ik jarig en wat is het een feest. Alle groepen hebben mij om de beurt toegezongen in
mijn kantoor, heel bijzonder en ik voel me daardoor ontzettend jarig! Mijn verjaardag is meteen een
mooie aanleiding om onze feestweek te introduceren: in de een na laatste schoolweek hebben wij
een feestweek op school ter ere van ons 30 jarig jubileum. In deze week zullen wij leuke activiteiten
organiseren in en om de school en natuurlijk staat in deze week ook de doorschuifmiddag en het
schoolreisje op de planning. Inhoudelijk over deze feestweek wordt u later bericht.
Morgen vieren we de Koningsspelen op school en staat die dag in het teken van sport en spel.
Volgende week heeft groep 8 de IEP-eindtoets en daarna hebben we twee weken meivakantie.
Ik wil alle ouders/verzorgers en kinderen alvast een heel fijne vakantie wensen!
Groet, Niki Peeters
Directeur IKC de Regenboog

Beste ouders,
Het is weer bijna Pasen. Natuurlijk brengt de paashaas ook een bezoekje aan de Regenboog.
Voor alle kinderen zal er iets lekkers in zijn mandje liggen…
Daarom willen wij, op vrijdag 19 april een spel spelen; eitje Tik.
De bedoeling is dat iedereen deze ochtend een hard gekookt ei mee naar school neemt (goed
ingepakt, zonder barst of scheurtjes).
Wij zijn benieuwd wie er de Regenboog eierkoning -of koningin zal worden?

Roparun
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs of Hamburg naar Rotterdam.
Deelnemers gaan in teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen
voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd.
"Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het
leven"
Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt toegekend aan instellingen,
goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun. Je kunt hierbij denken aan de
inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten.
Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie
herinnering kunnen creëren. Workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan
met uiterlijke veranderingen die ze krijgen door de behandelingen. Een fijne dag uit voor zieke
kinderen en hun broertjes of zusjes, zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn. Kijk op
http://www.roparun.nl voor meer informatie.
Naast een fysieke inspanning is het ook een teamprestatie om dit te volbrengen en zullen er in de
voorbereiding diverse activiteiten georganiseerd gaan worden om geld in te zamelen.
Een van die activiteiten is een sponsorloop met alle kinderen van IKC de Regenboog.
Deze zal gehouden worden op vrijdag 24 mei 2019.
Onze school wordt begeleid door team -031 Lingewaard, die voor de 11e keer meedoet.
http://www.031lingewaard.nl/
Voor deze sponsorloop gaan de schoolkinderen met hun sponsoren (ouders, grootouders, buren,
familieleden) een uitdaging aan. Ze gaan zoveel mogelijk rondjes lopen en krijgen als tegenprestatie
een financiële bijdrage per rondje of een vast bedrag. Deze bijdrage is in haar geheel bestemd voor
team-031 die hiermee het leven van kankerpatiënten wat ‘meer acceptabel’ wil maken.
Op onze school wordt ook een wensboom geplaatst. De kinderen kunnen daarin een wens hangen
voor een zieke uit hun naaste omgeving. Na de sponsorloop wordt een wens uit de boom getrokken
en zal Roparun team-031 de wens in vervulling doen gaan.
Verdere informatie volgt…………………..

Gezocht…
Iemand die de taal Spaans beheerst



En die het leuk vindt om de beginselen aan leerlingen, Leerlab groep 7, aan te leren
Iemand die op dinsdagochtenden kan tussen 11.00u- 12.00u op 7 mei / 21 mei / 11 juni (één
of meerdere data)

Ben jij dit? Ken je iemand die dit is? Mail dan naar Linda: l.schuiling@stichtingatos.nl
Eventjes voorstellen…
Mijn naam is Brechje Wanders. Ik ben geboren en getogen in het altijd gezellige Oosterhout en ben
19 jaar oud.
Afgelopen jaar heb ik mijn HAVO diploma gehaald op de middelbare school in Bemmel: het
Overbetuwe College.
Nu zit ik alweer in het 1e jaar van de PABO op de HAN in Nijmegen. Ik heb altijd graag voor de klas
willen staan, dus ik ben blij dat ik afgelopen jaar eindelijk aan de PABO heb kunnen beginnen.
Inmiddels heb ik al een half jaartje stage mogen lopen in groep 4 op IKC De Regenboog in Bemmel en
wat had ik het hier naar mijn zin! Na groep 4 ben ik nu doorgeschoven naar groep 7 van meester
Thom. Hier kunt u mij tot aan de zomervakantie op maandag en dinsdag tegen komen!

Leerlingenraad
Wie zijn wij:
Anna, Annelotte, Jorn, Lisa, Siebe, Sven en Thymen
1. Anna is de notulist
2. Jorn is de voorzitter
3. Sven is vice voorzitter
Wat doen we:
1. We vergaderen over wat er moet veranderen op de school
2. We verzamelen de ideeën en voeren de beste ideeën uit

De actie punten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Een andere ondergrond bij de glijbaan
Wc borstels
Meedoen met schoolvoetbal
Grotere goals op het schoolplein
Twee keer per maand het afval rondom en op het schoolplein opruimen

Informatie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thymen is bezig met rooster voor actie punt vijf
De leerlingenraad= een raad van kinderen op deze school
We vergaderen een keer per maand
Actie punt 2
daar zijn we mee bezig
De vorige leerlingenraad heeft er voor gezorgd dat wij allemaal ideeën kunnen uitvoeren
We zijn bezig met een jubileum feestweek omdat we vorig jaar dertig jaar bestonden
We hebben een ideeënbus daar kan je al je ideeën in doen

De Bemmelse basisscholen werken ieder jaar samen aan het project ‘Tuin van de Vrijheid’. Daartoe is
in 2007 het monument ‘Waarom ik?” van Jac Maris geadopteerd. De Tuin van de Vrijheid betrekt de
kinderen uit groep 7 en 8 bij de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en bij de traditie
van herdenken in de eigen gemeenschap. Er is aandacht voor de thema’s ‘oorlog’ en ‘vrijheid’ (want
wat betekenen die begrippen voor de kinderen van deze tijd?) en de kinderen ontmoeten senioren
die de oorlog hebben meegemaakt.
Ieder jaar bereidt een kleine groep kinderen de Dodenherdenking voor. Deze groep bestaat uit
kinderen van de Regenboog, Pius X, Donatushof en de Borgwal. Alle andere kinderen in de klas
nemen deel door een bijzondere geschiedenisles en een verwerkingsopdracht. Dit alles leidt tot
beeldend werk dat zichtbaar is tijdens de Dodenherdenking op zaterdag 4 mei.
Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd bij de Dodenherdenking aanwezig te zijn. Ook alle ouders,
verzorgers, broers, zussen, opa’s, oma’s en alle andere betrokkenen zijn zeer welkom.
Datum: zaterdag 4 mei | 18.45 uur in de Theaterkerk | 19.45 uur bij het monument
Oproep feedback Sjors Sportief en Creatief
Wij, drie derdejaarsstudenten van de opleiding Sport, Gezondheid & Management en stagiaires bij
Transferpunt Sport, doen in opdracht van Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) onderzoek naar de
effectiviteit van het Sjors Sportief project in de omgeving Lingewaard. Hiervoor hebben wij een kleine
enquête voor ouders van basisschoolkinderen opgesteld. Het zou ons erg helpen als u deze voor ons
in zou willen vullen, het kost maximaal twee minuten van uw tijd en het is ook nog volledig anoniem.
Hieronder vindt u de link naar de enquête, bij voorbaat dank voor het invullen!
Link: https://su.vc/sjorssportief
Het kan ook via een QR-code:

Rayen, Stijn en Joost
Met vriendelijke groeten,
Rosanne de Groot Sport en Cultuurcoach

Vernieuwen openbare speelruimte gemeente Lingewaard
De gemeente Lingewaard is bezig met het vernieuwen van het beleid voor speelruimte in de
gemeente. Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe kinderen, jongeren en (groot)ouders de
openbare (speel)ruimte in Lingewaard ervaren.
Om inzicht te krijgen wat onze inwoners (en vooral kinderen) willen, hebben wij drie vragenlijsten
gemaakt. Eén vragenlijst specifiek voor de (groot)ouders, één voor kinderen tot 12 jaar en één voor
jongeren van 12 tot 18 jaar. De resultaten van deze vragenlijsten vormen de basis voor ons nieuwe
speelruimteplan.
Het zou fijn zijn als u de moeite wilt nemen om de vragenlijsten/enquête in te vullen. Zie bijlage.
De vragenlijsten kunt u starten via de QR-codes op de flyer of via de links
op https://www.lingewaard.nl/speelruimteplan. De vragenlijsten zijn tot 19 april 2019 in te vullen.
We hopen op jullie medewerking!
Met vriendelijke groet,
Rogier Schmitz, Gemeente Lingewaard
Nieuwe leerlingen
Afgelopen weken hebben wij de onderstaande leerlingen welkom geheten op IKC de Regenboog:
Berkay Baydemir
1/2 blauw
Teun Raveling
1/2 oranje
Wij wensen deze leerlingen heel veel succes en plezier op onze school!

Bijlage:

Bijdrage Leerlab
Flyer Sjors Sportief en Creatief
Flyer enquête speelruimte in gemeente Lingewaard
Schoolbrief Koningsdag

Versje van IKC de Regenboog – dagopvang:

