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BELANGRIJKE DATA:
13 t/m 21 augustus : zomervakantie

schooljaar naar u allemaal een update sturen omtrent
deze maatregelen. Wordt dus vervolgd...
Niki Peeters
Directeur IKC de Regenboog

BESTE OUDERS/VERZORGERS,
Wat hebben wij afgelopen schooljaar toch een bizar jaar
met elkaar beleefd. Een jaar waarin we in een situatie
terecht zijn gekomen die we allemaal nooit hadden
kunnen voorzien: een jaar waarin alle COVID-19
maatregelen leidend zijn voor ons hele land.
Maar wat hebben we het met elkaar fantastisch gedaan!
Door goed met elkaar samen te werken, zowel met
school als ouders, zijn we hier toch mooi doorheen
gekomen! Ik ben dan ook oprecht trots op alle kinderen,
ons team, maar ook op alle ouders en verzorgers, zonder
uw fantastische medewerking was het allemaal niet
gelukt.
Deze week zullen we het schooljaar op een gepaste
manier afsluiten, binnen alle COVID-19 maatregelen en
zorgen we ervoor dat ook alle leerlingen van groep 8
morgenavond een mooi afscheid hebben van hun acht
jarige basisschoolperiode.
Ik wil u en alle kinderen een goede zomervakantie
wensen, na deze intense periode is het tijd om te
ontspannen!
We zien elkaar in het nieuwe schooljaar.
HANGJONGEREN
De laatste periode zijn er veel hangjongeren rondom het
schoolgebouw. Wanneer u iets verdachts ziet of jongeren
op ons schoolterrein ziet op het moment dat de school
gesloten is, wilt u dit dan melden bij de politie en bij de
directie? Melden bij de directie kan door een mailtje te
sturen naar directieregenboog@stichtingatos.nl
We willen voorkomen dat we tijdens de zomervakantie te
maken krijgen met vandalisme aan ons schoolgebouw.
Bedankt voor uw medewerking!
COVID-19 MAATREGELEN
Op dit moment weten we nog niet exact wat de nieuwe
COVID-19 maatregelen zullen zijn na de zomervakantie.
Wij zullen daarom ook voor de start van het nieuwe

AANMELDEN JONGERE BROERTJES EN ZUSJES
Heeft u thuis een zoon of dochter die in schooljaar 20202021 4 jaar wordt? De basisscholen in Bemmel vragen
deze ouders hun kind(eren) z.s.m. aan te melden op de
basisschool van hun voorkeur. Voor school is het ook fijn
als u uw kind op tijd aanmeldt zodat we er met onze
formatie rekening mee kunnen houden.
Aanmeldingsformulieren liggen bij de ingang van de
school in een blauw bakje aan de linkerkant. U kunt ook
een aanmeldingsformulier downloaden op onze website,
d.m.v. deze link: https://regenboog-

bemmel.nl/informatie/aanmelden/ .
FACEBOOK/INSTAGRAM
We zijn voornemens om ons Facebook en Instagram
account intensiever te gaan gebruiken. Volgt u ons ook?
Facebook: Integraal Kindcentrum De Regenboog
Instagram: ikc_de_regenboog_bemmel
VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnaval/voorjaar
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

19 okt. t/m 23 okt.
21 dec. t/m 1 jan. 2021
15 febr. t/m 19 febr.
5 april
27 april
3 mei t/m 14 mei
24 mei
19 juli t/m 27 aug.

STUDIEDAGEN 2020-2021
De studiedagen zijn komend schooljaar als volgt:
Vrijdag 9 oktober 2020
Woensdag 11 november 2020
Maandag 8 februari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Vrijdag 25 juni 2021

AFSCHEID JUF MARIJKE
Lieve ouders en lieve kinderen,

En dan is het ineens zover, afscheid nemen van een
stukje leven dat “school” heet.
Het woordje school staat er zo kaal, maar het omvat een
heleboel dierbare herinneringen. Herinneringen, die ik in
ruim 30 jaar onderwijs heb opgedaan. Hiervan heb ik
ruim 20 jaar op de Regenboog gewerkt. Bij de meesten
van jullie sta ik bekend als “juf van de oranje groep”. Alles
wat ik op markten of in winkels tegenkwam en oranje van
kleur was…. Dat kocht ik voor in de klas: oranje
gordijntjes, en een oranje vloerkleed voor in de
speelhoek, oranje bloemetjes voor op de tafels, een
oranje tafelkleedje, oranje slingers, oranje bakken, oranje
bakken voor de eetbakjes en drinkbekers, oranje stoffer
en blik, oranje knijpers, kralen en zelfs de
vliegenmepper … was oranje.
Als “ouderwets opgeleide kleuterjuf” heb ik mij altijd met
hart en ziel verbonden gevoeld met de kleuters. Wat een
geweldige kinderen heb ik steeds in mijn groep gehad.
Wat hebben ze veel geleerd, en wat hebben we het
gezellig gehad met elkaar. Ook hebben we regelmatig
gelachen als er weer een kleuter helemaal verbaasd
vertelde mij gezien te hebben in een winkel, maar dat ik
niets had gezegd, of dat ik ergens was geweest waar ik
écht niet geweest was…. Tja, het hebben van een
tweelingzus kan soms héél verwarrend zijn. Maar niet
alleen met de kleuters waren het fijne tijden, ook met
jullie als ouders heb ik veel mooie momenten gehad:
de goede gesprekken, alle hulp bij feestjes of sportdagen,
bij uitstapjes en kerstvieringen en ook bij de poetsavond
en aan het einde van het jaar. Ik kijk hier met plezier en
trots op terug! Zeer zeker net als laatste…. het afscheid
van mijn collega’s! Zoveel jaren van intense

samenwerking, het vele werk dat we verricht hebben en
het vele lief en leed dat we met elkaar gedeeld hebben…
ook dat zal mij altijd bij blijven. En nu.. is het tijd om met
pensioen te gaan. Want naast school zijn er altijd een
heleboel hobby’s geweest die ik leuk vind om te doen.
Daar krijg ik nu alle tijd voor: lezen, fietsen, beelden
maken en schilderijen maken. Maar vooral ook ga ik
samen met mijn man lekker veel genieten van een stukje
rust, onze kinderen en het lekker met de caravan op reis
gaan. Het is een rare tijd geweest de afgelopen maanden,
en helaas betekent dit ook een andere manier van
afscheid nemen dan dat de bedoeling was. Wel is het
heel fijn dat juf Carlijn de laatste weken heeft
overgenomen. Maar heel jammer dat ik het jaar niet met
mijn groep af heb kunnen sluiten. Toch zal ook dit
groepje een speciaal plekje in mijn hart hebben.
Het ga jullie allemaal goed, blijf gezond, en
we komen elkaar vast nog wel eens tegen in Bemmel!

Juf Marijke

MR
Vergadering 23 juni 2020:
De directeur geeft een korte toelichting op het definitieve
werkverdelingsplan. MR geeft instemming.
De evaluatie van het jaarplan is besproken.
Vergadering 6 juli 2020:
De schoolgids 2020-2021 is besproken en de MR heeft
input gegeven op de inhoud hiervan.
De directeur heeft toelichting gegeven over de vertaling

van het strategisch beleidsplan van stichting ATOS naar
het schoolplan van IKC de Regenboog.
MR VERKIEZING
Na een spannende telronde kunnen wij jullie de uitslag
bekend maken:
Met een meerderheid van 37,7% is Gerben Duin het
nieuwe ouderlid van de MR.
We danken jullie allemaal voor jullie stem! 130 van de
389 ouders / verzorgers hebben gestemd (33%).
Tevens heten we Gerben van harte welkom in de MR.
Met vriendelijke groet,
Jennifer & Tamara namens MR IKC de Regenboog
EEN NIEUW GEZICHT BIJ INTRAVERTE!
Na de zomervakantie zal Esther Molenaar de overstap
maken naar een andere locatie van Intraverte. De huidige
begeleidingstrajecten zal zij langzaamaan afbouwen en
overdragen aan haar collega-therapeut Maud Rosmalen
(zie foto). Maud zal samen met de psychomotorische
therapeut, Laura Jansen, op de dinsdagen aanwezig zijn.
Is jouw zoon of dochter nog in begeleiding bij Esther?
Dan zal Esther binnenkort de overdracht bespreken!
Heeft u vragen over wat de begeleiding van Intraverte
kan bieden voor uw kind? Bel gerust voor meer
informatie (0578-688127) of neem een kijkje op de
website om te zien wat Intraverte voor u en uw kind kan
betekenen. www.intraverte.nl

NIEUWE LEERLINGEN
Afgelopen weken hebben we de onderstaande leerlingen
welkom geheten op IKC de Regenboog:
Mirte Duisings
1/2 blauw
Evy Meeuwsen
1/2 blauw
Yara Meeuwsen
1/2 blauw
Mikolaj Misiewicz
1/2 oranje
Maud van Deelen
1/2 oranje
Timo Nienhuijs
1/2 blauw
Luuk Reulink
1/2 oranje
Wij wensen deze leerlingen heel veel succes en plezier op
onze school!

Bijlagen:
• Nieuwsbrief vertrouwenspersoon en
aandachtsfunctionaris
• Project GO! Gezond Onderweg
• Sjors Sportief en Creatief Zomeractiviteiten

Namens het hele team wensen wij u
een fijne, zonnige vakantie!

