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BESTE OUDERS/VERZORGERS,

•

Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn de donkere dagen, maar ook de gezellige
dagen, van het jaar weer aangebroken. Vanwege COVID19 zullen wij deze gezellige dagen in een ander jasje
gieten dan dat u normaal gesproken van ons gewend
bent, toch staat ons een mooi Sinterklaasfeest en een
mooie kerstviering te wachten!
Ik wens u allemaal een heel fijn en sfeervolle
pakjesavond, geniet van dit mooie moment met het
gezin!

•

PARKEREN/VERKEERSVEILIGHEID
We merken dat in deze periode, met het slechte weer,
meer ouders/verzorgers hun kind halen/brengen met de
auto. Echter zien wij ook dat er grote verkeersdrukte
ontstaat rondom de school waardoor er soms onveilige
situaties ontstaan. Vanwege de verbouwing van het
voormalige thuiszorggebouw, en het na schooltijd niet
kunnen gebruiken van de Kiss&Ride, zijn er minder
parkeerplaatsen beschikbaar. Wij willen u vragen om
zoveel mogelijk lopend en/of met de fiets naar school te
komen. Indien u toch met de auto komt, willen wij u
verzoeken om op tijd te komen zodat u uw auto wat
verderop in de wijk kunt parkeren. Zorgt u samen met
ons voor een veilige schoolomgeving voor onze kinderen,
maar ook voor bewoners uit de woonwijk? Dank u wel.
PERSONEEL

•

Zoals in groep 6 reeds bekend is, is onze
leerkracht Jeanine Groenendaal vanaf eind
september afwezig. Drie jaar geleden is bij
Jeanine borstkanker geconstateerd en helaas is
tijdens een controle gebleken dat dit weer is

teruggekeerd. Met de juiste behandelingen zit
Jeanine inmiddels in een intensief traject, maar is
de kans op volledig herstel er gelukkig ook.
Jeanine zal tot het einde van het schooljaar in
ieder geval afwezig zijn, Anne Veldkamp vervangt
haar in groep 6. Wij wensen Jeanine veel sterkte
en kracht toe.
De sollicitatieprocedure voor de instroomgroep is
afgerond. Onze oud-collega Jytte Heesen zal
vanaf 4 januari de leerkracht zijn voor
instroomgroep groen. In toegevoegd filmpje stelt
zij zich aan u voor! https://regenboogbemmel.nl/mededeling/instroomgroep-groen/
De sollicitatieprocedure voor een nieuwe
conciërge is in de afrondende fase. Naar
verwachting start de nieuwe conciërge op 4
januari. Meer informatie volgt spoedig.

Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
Directeur IKC de Regenboog
MR VERGADERING WOENSDAG 25 NOVEMBER
•

•

•

Notulen van de vorige vergadering zijn
vastgesteld: 29 september
2020: https://regenboogbemmel.nl/informatie/oudersverzorgers/mr/documenten/
Jaarverslag IKC de Regenboog 2019-2020 en
jaarplan IKC de Regenboog 2020-2021 zijn
besproken. Opmerkingen en aanvullingen vanuit
de MR worden meegenomen. Na aanpassingen
zullen deze documenten op de website van IKC
de Regenboog te vinden zijn.
Jaarplan MR 2020-2021 is
vastgesteld: https://regenboogbemmel.nl/informatie/oudersverzorgers/mr/documenten/
Speerpunten vanuit de MR om de school te gaan
volgen dit schooljaaar zijn:
- communicatie
- integraal kind centrum (IKC)
- kwaliteit van het onderwijs

•

De MR is lid geworden van de MR Academie.
Hier kunnen MR-leden o.a. online cursussen
volgen om zich verder te professionaliseren op
MR-gebied

Met hartelijke groet,
Elke van der Wiel-Cremers (penningmeester ouderraad)
ouderraad.deregenboog@stichtingatos.nl

BERICHT OUDERRAAD

NIEUWS VANUIT HET PEUTERWERK

Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is al weer even begonnen en later dan dat
u van ons gewend bent, ontvangt u hierbij informatie met
betrekking tot de ouderbijdrage.

Het Peuterwerk, voor kinderen van 2-4 jaar, is onderdeel
van ons IKC en is gevestigd in het schoolgebouw.
We werken nauw samen in ons IKC en hebben ook
gezamenlijke activiteiten met elkaar. Komend jaar gaan
we ons inhoudelijk verder ontwikkelen zodat we ook
aansluiten bij thema’s van de kleuters zoals Sinterklaas
en Kerst.

De ouderraad heeft door COVID-19 en de geldende
RIVM-maatregelen in de loop van schooljaar 2019-2020
haar activiteiten moeten aanpassen.
Zoals u wel zult hebben gemerkt zijn hierdoor de
activiteiten buiten het reguliere onderwijs niet of in een
aangepaste vorm doorgegaan.
Dit heeft ertoe geleid dat de geïnde ouderbijdrage 20192020 niet helemaal besteed is.
Gezien het feit dat voor wat betreft schooljaar 2020-2021
ook onzeker is of alle activiteiten volledig doorgang
kunnen vinden, heeft de ouderraad tezamen met de
medezeggenschapsraad en het managementteam van
school het volgende besloten:
•
•

•

Vooralsnog wordt er niet overgegaan tot het
innen van de ouderbijdrage 2020-2021.
Voor de geplande activiteiten in schooljaar 20202021 wordt in eerste instantie gebruik gemaakt
van de gelden welke zijn overgebleven uit de
geïnde ouderbijdrage van schooljaar 2019-2020.
Mocht het zo zijn dat de RIVM-maatregelen het
toelaten om dit schooljaar bijvoorbeeld wel op
schoolreisje te gaan dan zullen wij u om een
aanvullende ouderbijdrage vragen voor
schooljaar 2020-2021. De hoogte van deze
aanvullende ouderbijdrage zal tijdig aan u
gecommuniceerd worden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Mochten er vragen/opmerkingen zijn dan vernemen wij
die graag.

Mocht u interesse hebben dan kunt u ons vinden op
https://www.skar.nl/locaties/lingewaard/bemmel/ikc-deregenboog
Wat doen we op het Peuterwerk:
We werken met de methode PUK en hebben afgelopen 6
weken het thema: “Wat heb ik aan vandaag?”
behandeld.
Onderstaande activiteiten zijn voorbij gekomen:
•

Kleding gewassen

•

Kleding gekleurd, uitgeknipt en opgeplakt

•

Wasmachine geknutseld

•

Kleding Memory gedaan

•

Waslijn gemaakt

•

Koffer met kleding gemaakt

•

Verhaal over de feestkleren voorgelezen

•

Nieuwe woorden geleerd zoals: de broek, de
kleren, de sok, het T-shirt, de hoed, enz.

•
•

Binnen dit thema hebben we aan de volgende
ontwikkelingsgebieden gewerkt:
Taal: bekende woorden, maar ook veel nieuwe
woorden geleerd.

erbij doen. Ik heb er zin in en kijk er naar uit. Heeft u
vragen of wilt u iets weten spreek me gerust aan.
Vriendelijke groet,
Jalou Sommers

Sociaal en emotionele ontwikkeling: Kiezen wat
je mooi vindt, kijken naar jezelf en naar anderen
(kleding), meedoen aan een spelletje, op je beurt
wachten, je houden aan de spelregels.

Hallo allemaal,

•

Motorische en zintuigelijke ontwikkeling: Zelf je
kleren aan/uit proberen te doen, verschillen
zoeken in materialen door te kijken, voelen en er
mee te experimenteren, Kleding ophangen met
een wasknijper, knutselen.

•

rekenprikkels: verschil leren kennen tussen
groot/klein, kort/lang, zwaar/licht, veel/weinig.

Mijn naam is Amy,
momenteel al enige tijd
werkzaam op de BSO. Vanaf
september tot einde van het
jaar ben ik werkzaam op
groep paars naast Remco,
voor sommige ouders dus
ook niet geheel onbekend.
Doordat Gertina en Dian de
overstap maken naar het
KDV gaan Jalou en ik het
Peuterwerk overnemen.
Ik heb er super veel zin in.
Tot dan!

HELAAS GEEN KERSTMARKT MAAR WEL HET JAARLIJKS
WENSBOOMPROJECT IN BEMMEL

Vanaf 23 november begint Jalou op het Peuterwerk, Amy
start op 1 januari 2021.
Hieronder stellen zij zich voor:
Beste Ouders/verzorgers.
Mijn naam is Jalou Sommers.
Ik ben 26 jaar oud en woon in
Bemmel. Per 23-11 kom ik het
team van IKC de regenboog
versterken. Ik ben al 7 jaar
werkzaam bij SKAR, daarvan
heb ik 6 jaar in Angeren
gewerkt. Daar stond ik
voornamelijk op de BSO en op
vrijdag op de verticale groep.
Helaas is de locatie in Angeren
gesloten. Vandaar dat ik nu in
Bemmel ga beginnen. Ik zal starten op BSO de
sprookjesbende en per januari ga ik ook het Peuterwerk

Beste ouders,
I.v.m. corona kan de
kerstmarkt met o.a.
de kunstijsbaan in
Bemmel dit jaar
helaas niet doorgaan.
Dat is erg jammer en
we vertrouwen erop
dat we in 2021 wel
weer een mooi
evenement kunnen
organiseren. Een van
de onderdelen van
de kerstmarkt is het
wensboomproject.
Dit project willen we
zeker in deze lastige
tijd wel door laten
gaan. De kinderen

krijgen op school voor 13 december een wenskaart
uitgereikt, waarop ze een mooie wens voor iemand
anders kunnen invullen. Deze wens moet natuurlijk wel
coronaproef kunnen worden gerealiseerd. De ingevulde
wenskaarten kunnen vanaf zondag 13 december 12 uur
t/m zondag 20 december 17 uur tijdens de
openingstijden worden ingeleverd in een brievenbus in
de overdekte passage van het winkelcentrum de
Assenburg in Bemmel. Zo snel mogelijk na 20 december
zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt en zal,
afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. de dan geldende
corona-regels, de uitreiking plaatsvinden. Mocht uw kind
op school geen wenskaart hebben ontvangen dan vindt u
er ook nog een in het Gemeente Nieuws voor 13
december.
Zowel op zondag 13 december als op zondag 20
december zullen er extra kerstkoopzondagen zijn, waar u
van harte welkom bent om uw kerstinkopen te doen.
Dus hierbij nodigen we de kinderen uit om deel te nemen
aan het wensboomproject en een wenskaart met een
mooie wens voor een andere persoon in te leveren.
De Kerstcommissie van Bemmel

