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BELANGRIJKE DATA:
25 september:
koffie-uurtje van 08.30-09.30 uur
5 en 6 oktober:
schoolfotograaf
9 oktober:
studiedag, alle kinderen vrij
12 oktober:
Kom kijken in de klas 11.00-12.00 uur
12 t/m 16 oktober: Kijkochtenden 08.15-08.30 uur
14 oktober:
Viering groep A

BESTE OUDERS/VERZORGERS,
GEEN TOEGANG OP SCHOOLPLEIN NA SCHOOLTIJD
Twee jaar geleden hebben wij ons hekwerk vernieuwd en
is er een hoger hekwerk geplaatst. Dit hogere hekwerk is
bedoeld om te voorkomen dat er onbevoegde personen
op ons schoolplein komen op het moment dat de school
gesloten is. Dit doen we om vandalisme aan het
schoolgebouw te voorkomen, het zou zonde zijn als wij
als school geld moeten steken in het opknappen van de
school vanwege vandalisme terwijl we dit geld het
allerliefste willen steken in goed onderwijs voor onze
kinderen.
Tevens hangt op elke poort het bordje 'verboden
toegang' waarbij verwezen wordt naar het juiste
wetsartikelnummer.
Ik wil u en uw kinderen er dan ook op wijzen dat onder
geen beding kinderen op het schoolplein mogen komen
op het moment dat de poorten gesloten zijn. Op het
moment dat zij dit toch doen, overtreden zij de wet en
zijn ze zelfs strafbaar. Daarnaast wil ik u en uw kinderen
er op wijzen om niet over de hekken en poorten te
klimmen om onveilige situaties te voorkomen en ik wil u
dan ook vragen dit thuis met uw kind te bespreken. In de
groepen hebben wij dit ook met alle kinderen besproken.
HANGJONGEREN
Als school ontvangen wij veel signalen over de
hangjongeren rondom de school (skatebaan,
voetbalveld). Ik vind het belangrijk dat de school een
veilige omgeving is voor alle kinderen, ouders en
medewerkers en sta dan ook op tegen ongewenst gedrag
hieromtrent. Ik wil u dan ook vragen om samen met mij

de verantwoordelijkheid hierin te nemen.
Op het moment dat u verdachte situaties ziet, wil ik u
vragen dit de melden bij de wijkagent. Wanneer u
signaleert dat er strafbare feiten zijn of worden gepleegd
(denk bijvoorbeeld aan vandalisme aan auto's) dan kunt u
bij de politie hiervan aangifte doen.
Als school zijn wij ook actief in gesprek met de politie en
houden we de lijnen kort, tevens zal ook het
Wijkplatform aandacht besteden aan dit thema.
INSTROOMGROEP
Wij zijn blij te kunnen melden dat we vanaf januari 2021
een instroomgroep voor nieuwe kleuters kunnen
opstarten. We krijgen op dit moment veel aanmeldingen
binnen, waardoor we deze derde kleutergroep kunnen
opstarten. Na de herfstvakantie zullen wij actief een
nieuwe leerkracht gaan werven voor deze instroomgroep
en alle voorbereidingen treffen om in januari goed te
kunnen starten. Wordt uw kind het komende jaar 4 jaar
en heeft u deze nog niet aangemeld? Dan willen wij u
vragen dit spoedig te doen zodat wij onze
groepsindelingen en leerkrachtenbezetting daar goed op
kunnen afstemmen.
SCHOOLPLAN
Op dit moment zijn wij intern druk bezig om het vierjarige
strategische beleidsplan van stichting ATOS te vertalen
naar ons vierjarige schoolplan. In dit schoolplan komen
onze ambities en doelen voor de komende vier jaar te
staan. Als team hebben we meerdere sessies waarbij we
begeleid worden om onze stip op de horizon duidelijk te
krijgen. Daarnaast vinden we input van al onze partners
erg belangrijk. Daarom is er vanavond een (besloten)
stakeholdersavond waarin aan onze externe partners om
input wordt gevraagd. Partners die bij deze avond
aanwezig zijn, zijn: de medezeggenschapsraad, de
ouderraad, de gemeente, vanuit het
samenwerkingsverband onze schoolondersteuner en
orthopedagoge, leerkrachten, pedagogisch medewerkers
en de locatieleider van de opvang. We hopen op een

mooie avond, met mooie opbrengsten. Wanneer het
schoolplan definitief op papier staat, wordt u
hiervan op de hoogte gebracht.

SCHOOLGIDS
Voor de zomervakantie is de nieuwe schoolgids 20202021 vastgesteld door de medezeggenschapsraad.
Inmiddels is deze ook klaar in lay-out en staat
gepubliceerd op onze website. In de schoolgids kunt u
veel praktische zaken rondom onze school terug vinden,
maar kunt u bijvoorbeeld ook lezen aan welke doelen wij
het komende jaar gaan werken. Om de schoolgids te
bekijken, gebruik deze link: https://regenboogbemmel.nl/schoolgids/
Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
Directeur IKC de Regenboog

ANTI-PEST COÖRDINATOR
Graag willen wij u informeren over onze rol als anti-pest
coördinator.
Op IKC de Regenboog willen wij de kinderen een stevige
basis bieden. Het welbevinden en de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen staat daarbij centraal. Wij
werken samen vanuit de ouder-kind-leerkracht driehoek,
waarbij we open communiceren met elkaar.
Natuurlijk kan het voorkomen dat een kind zich
onbegrepen, onveilig of gepest voelt. In eerste instantie
is de leerkracht de aangewezen persoon om hierover met
het kind of de kinderen in gesprek te gaan en eventueel
ook samen met u als ouder/verzorger.
Indien nodig kan de anti-pest coördinator ingeschakeld
worden door de leerkracht of intern begeleider om de
situatie op de juiste wijze te begeleiden.
Wij gaan er vanuit u zo voldoende geïnformeerd te
hebben.
Met vriendelijke groet,
Carlijn Gerrits (leerkracht groep 1-2 oranje) en Maureen
Koot (leerkracht groep 3)

LEERLAB
De komende periode staan de volgende thema’s centraal
in het Leerlab:
Groep 1/2: observaties m.b.t. meer uitdaging.
Groep 3/4:

•

Wij gaan aan de slag met leervaardigheden. In
het Leerlab gebruiken wij daarvoor de
“executieve vaardigheden”. Ook schoolbreed
gaan we deze inzetten om kinderen zicht te laten
krijgen op hun eigen ontwikkeling en leerproces.
Dit doen we aan de hand van een gedicht en
bovenstaande auto. Hierover later een keer
uitgebreide uitleg.

•

•

Verder spelen we allerlei smartgames waarbij
bovenstaande vaardigheden automatisch
geoefend worden.
Over twee weken zijn wij aan de beurt om met
de Gravitrax te experimenteren. Daaruit zullen
diverse opdrachten volgen.

Groep 5 t/m groep 8:

Dit was een klein inkijkje in wie ik ben, ik hoop u ook snel
te mogen ontmoeten en andersom kunt u mij op de
volgende dagen tegenkomen.
Ik werk op: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend en ik ben bereikbaar op telefoonnummer:
06-53442782.
Met vriendelijke groet,
Tessa Murre

•

•
•

Aan de slag met Gravitrax (zie foto) met de
opdracht: maak 2 banen ongeveer even lang, bij
de ene baan is de knikker heel snel beneden en
bij de andere baan doet de knikker er zo lang
mogelijk over.
We duiken in het thema “De oude Egyptenaren”.
Ook wij zullen aan de slag gaan met de
executieve vaardigheden.

NIEUWE LOCATIEMANAGER IKC DE REGENBOOG EN BSO
DE DRAKENBURCHT
Vanaf 1 oktober neem ik het stokje van Jolanda over als
locatiemanager bij IKC de Regenboog en BSO de
Drakenburcht.
Ik ben in 2000 begonnen bij Skar als pedagogisch
medewerker in Arnhem en daarna ben ik doorgegroeid
naar teamcoördinator, teamleider en nu ga ik me als
locatiemanager richten op een mooie samenwerking met
u en het team van IKC de Regenboog.
Ik heb zelf 2 kinderen, 2 meiden van 11 en 9. Lotte gaat
naar de brugklas en Anne zit in groep 6. Ik woon samen
met mijn man in Driel en zal proberen om zoveel mogelijk
op de fiets naar Bemmel komen.
Ik ben aardig sportief, ik ga graag fietsen, lopen en doe
aan yoga. Ik hou van buiten zijn en van lekker eten!

NIEUWE LEERLINGEN
Afgelopen weken hebben we de onderstaande leerlingen
welkom geheten op IKC de Regenboog:
Rémon Tran
1/2 blauw
Cas Mertens
1/2 blauw
Angel van der Kleij
1/2 oranje
Yade Yilmaz
1/2 oranje
Meyra Yilmaz
groep 3
Wij wensen deze leerlingen heel veel succes en plezier op
onze school!

Bijlage : Brief Kinderboekenweek; En Toen……

