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BELANGRIJKE DATA:
8 februari: studiedag gaat NIET door i.v.m.
schoolopening!
15 t/m 19 februari : voorjaarsvakantie
BESTE OUDERS/VERZORGERS,
Inmiddels is de schoolsluiting alweer een maand bezig,
bizar hoe snel de tijd gaat en hoe ‘normaal’ deze situatie
voor ons is geworden. We willen dan ook een groot
compliment maken naar u en alle kinderen: wat doen
jullie het goed tijdens deze bizarre tijd! We weten dat het
echt niet altijd gemakkelijk is: de kinderen
thuisonderwijs, zelf thuiswerken, een avondklok, etc.
Toch zien we dat het online-onderwijs goed loopt en daar
zijn we best trots op. Onze leerkrachten zijn enthousiast
en zijn elke dag op zoek naar hoe wij ons onlineonderwijs nog verder kunnen verbeteren en vormgeven,
mooi om te zien welke innovaties al zijn ingezet. Ik ben
als directeur dan ook heel trots op ons team dat tijdens
deze onzekere tijd er staat als een rots, er voor de
kinderen is en alles uit deze situatie haalt wat eruit te
halen is. Ik ben als directeur ook ontzettend trots op alle
kinderen, die dag in dag uit achter het scherm hun
online-onderwijs volgen. Het is niet gemakkelijk, maar
toch doen onze kinderen het maar weer elke dag! Tijdens
de welbevindingsgesprekken hebben we al veel
complimenten van verschillende ouders mogen
ontvangen, hiervoor is onze dank groot! Wij voelen ons
enorm gewaardeerd door u allemaal.
Afgelopen weekend werd bekend gemaakt door minister
Slob dat de scholen op 8 februari weer opengaan, we
vinden het fijn om alle kinderen dan weer op school te
mogen ontvangen. Aankomende week ontvangt u dan
ook nog een schrijven van mij met alle richtlijnen rondom
de schoolopening, op dit moment zijn wij nog in
afwachting van de richtlijnen vanuit het kabinet.
Ik wens u en alle kinderen veel succes met de laatste
week thuisonderwijs, hou nog even vol en tot volgende
week!
Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
directeur IKC de Regenboog

EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal, mijn naam is Herman de Winkel; jullie
nieuwe conciërge. Ik ben 57 jaar en getrouwd met Rita en
wij hebben 4 dochters. Samen wandelen we veel, we
hebben het Pieterpad inmiddels gelopen en zijn nu de
Noordzee kustroute aan het wandelen. Tennis, fietsen en
houtbewerken behoren ook tot mijn hobby’s. Conciërge
worden stond altijd al op mijn verlanglijst en die mag ik
nu afstrepen. Ik hoop in de toekomst een rots in de
branding te zijn voor de kinderen en mijn nieuwe
collega’s.
Groet Herman

EVEN VOORSTELLEN
Als nieuwe leerkracht op IKC de Regenboog wil ik mij
graag even voorstellen.
Mijn naam is Kim Eijbersen. Ik ben 30 jaar oud en ik woon
samen met mijn man en twee kinderen in Haalderen.
Sinds de herfstvakantie werk ik als invalleerkracht op IKC
de Regenboog en zal vanaf nu op dinsdag en donderdag
hier werken. De afgelopen jaren ben ik als leerkracht van

groep 1/2 werkzaam geweest op IKC de Tichelaar in
Gendt.
In mijn vrije tijd wandel, puzzel en reis ik veel.
Met veel plezier ben ik nu begonnen op de Regenboog en
ik hoop jullie allemaal snel weer te kunnen zien!

U leest meer over de verwijsindex in de bijlage welke is
meegestuurd met de boogletter. Daarnaast kunt u kijken
op:
https://www.multisignaal.nl/voor-ouders/
Voor vragen rondom het gebruik van de verwijsindex
kunt u contact opnemen met de intern begeleider,
Marieke Baars.
LEERLAB GROEP 5 T/M GROEP 8

VERWIJSINDEX
De verwijsindex is een digitaal systeem waarin
professionals uit onderwijs, opvang of (jeugd)zorg
kunnen aangeven dat zij, vanwege een
hulpvraag of zorg, betrokken zijn bij uw kind/gezin. Dit
doen zij door een signaal af te geven in deze
verwijsindex.
Doordat andere betrokkenen van dit kind en/of gezin ook
een dergelijk signaal afgeven in de verwijsindex is het
makkelijk om alle betrokken
te vinden en samen te werken.
Binnen de gemeente Lingewaard wordt er op dit moment
gewerkt aan het uitbreiden van het netwerk van de
verwijsindex.
Dit betekent dat de gemeente onderwijs/opvang
instellingen, zorginstellingen en andere hulpverlenende
instanties actief benaderd met de vraag
zich te registreren en gebruik te maken van deze
verwijsindex.
Binnen Stichting ATOS is afgesproken om hieraan mee te
werken en om per direct te gaan werken met de
verwijsindex. Wanneer
wij als school een signaal in de verwijsindex plaatsen,
wordt u als ouders hier altijd van op de hoogte gesteld.

Het thema “De oude Egyptenaren” is inmiddels
afgesloten.
De leerlingen hebben hun naam in hiërogliefen
geschreven, ze hebben zich verdiept in een Egyptische
farao, ze hebben bij dit thema zelf een vraag bedacht en
zijn opzoek gegaan naar de antwoorden.
Een terugblik van een aantal leerlingen over de laatste
opdracht “bouw een piramide (waarvan en hoe moesten
ze zelf bedenken)...hoe ziet deze eruit, wat is er te
zien...en waarom?”:
• Wij hebben geleerd over piramides. Wij weten nu
wat er allemaal in een piramide is en waarom.
Een piramide is best wel hoog, er zijn heel veel
geheime gangen. Het volgende Leerlab gingen we
een piramide maken. We moesten groepjes
maken, ik zat bij allemaal meisjes. Je gaat
opzoeken hoe een piramide eruitziet en
wat erin is. Je gaat bouwen en daarna
presenteren en zeggen waarom het erin is.
• Wij hebben veel over piramides geleerd. We
weten nu wat er allemaal in een piramide zit
zoals sieraden, geheime gangen, en nog veel
meer dingen. Wij hebben geleerd hoe je er één
kan maken.
• Wij hebben geleerd hoe je een piramide moet
maken. We weten wat er allemaal in de
piramides zitten. Zoals een farao,
muurtekeningen, vazen, geheime gangen,
sieraden.
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BERICHT OUDERRAAD
Het is een rare tijd en wij als ouderraad zijn daardoor
minder zichtbaar. Achter de schermen gebeurt er
natuurlijk wel wat, maar de werkgroepen (zoals
schoolfotograaf, Sint en Kerst) worden nu volledig door
de leerkrachten gedraaid. Fijn dat zij er in deze tijd toch
een feestje van weten te maken voor onze kinderen!
Naast de bijdrage die we normaal gesproken leveren in
de werkgroepen zijn wij klankbord voor jullie als ouders.
Mocht er in deze tijd iets zijn, neem dan gerust contact
met ons op.
Momenteel bestaat de ouderraad slechts uit 3 ouders,
daar komt nog eens bij dat onze jongste kinderen in
groep 7 zitten. We zijn daarom naarstig op zoek naar
nieuwe ouders die deel willen nemen in de OR. Meld je
aan, dan kunnen we het komende 1,5 jaar samen de OR
draaien voordat wij afzwaaien!
Mail naar ouderraad.deregenboog@stichtingatos.nl (dit
mag natuurlijk ook als je meer informatie wilt).
We hopen op veel reacties, zodat de OR kan blijven
voortbestaan!
Groeten Jessica (moeder van Boaz, groep 7), Elke
(moeder van Floris, groep 7) en Anje (moeder van Fenne,
groep 7/8)

Notulen MR vergadering 25-11-2020 is
vastgesteld: https://regenboogbemmel.nl/informatie/oudersverzorgers/mr/documenten/
IKC plan 2020-2024: MR heeft aanvullingen
gegeven en daarna instemming gegeven.
Dit document komt uiteindelijk op de website
van IKC de Regenboog
De IB-er heeft informatie gegeven over OPO
(opbrengstgericht passend onderwijs), dit heeft
verbinding met ons speerpunt "kwaliteit van het
onderwijs".
OR en MR hebben samen gesproken over de
MR speerpunten (communicatie/integraal
kind centrum/kwaliteit van het onderwijs)
en gesproken over de verbinding met de OR op
die vlakken.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Afgelopen jaar is in veel opzichten een bijzonder jaar
geweest. Het Corona virus heeft voor veel veranderingen
gezorgd. Iedereen is er op een of andere manier door
geraakt. Sommige ouders vertellen dat ze ineens meer
familietijd met elkaar doorbrengen en bijvoorbeeld meer
inzicht hebben gekregen in het schoolwerk of de
ontwikkeling van hun zoon of dochter. In andere
gezinnen is bijvoorbeeld onzekerheid ontstaan over de
toekomst van het werk of de relatie. Dit kan voor veel
spanning zorgen.
Wilt u hierover met iemand spreken of uw zorgen delen
dan kunt u contact opnemen met de
schoolmaatschappelijk werker. Wij denken graag met u
mee over hoe het weer beter gaat met u en uw gezin.
Renate van Schaik maatschappelijk werk Rijnstad 0621531805

PEUTERWERK

NIEUWE LEERLINGEN

Het Peuterwerk/BSO lokaal van de Sprookjesbende is
verhuisd. Het lokaal bevindt zich na de hoofdingang links
en dan het tweede lokaal aan de linkerkant.
Wij hopen dat we er veel plezier samen gaan
hebben… De groep van het Peuterwerk heette eerst
groep rood, maar dit wordt “lichtgroen”. Het
kleurgebruik op de groep wilden we rustig houden. Er is
een lichtgroene kleur op de muur gekomen en verder zijn
ook de banken en de pilaar in het midden lichtgroen. De
instroomgroep waar het Peuterwerk nauw mee gaat
samenwerken is groen.
Op Facebook zie je alvast een voorproefje:
https://www.facebook.com/Skar-IKC-de-Regenboog551399661699926

Afgelopen weken hebben we de onderstaande leerlingen
welkom geheten op IKC de Regenboog:
Carsten Verheul
Liz Leenen
Maud Witjes
Anouk Witjes
Ylara van Roosmalen
Kim van den Hoek
Lynn Ernst
Sven Hofman
Maya Herasymenko
Larah Teixeira de Mello
Ciara Ronodihardjo
Max Arends

1/2 blauw
1/2 oranje
groep 5
groep 3
instroomgroep groen
instroomgroep groen
instroomgroep groen
instroomgroep groen
instroomgroep groen
instroomgroep groen
instroomgroep groen
instroomgroep groen

Wij wensen deze leerlingen heel veel succes en plezier op
onze school!

Bijlagen:

Het Peuterwerk is ook afneembaar voor kinderen vanaf 2
jaar in de dagopvang. Voorheen was dit alleen mogelijk
wanneer u 2 dagdelen afnam, maar nu kunt u er ook voor
kiezen om 1 dagdeel af te nemen. We zijn nu open van
maandag tot donderdag. De vrijdagochtend gaat open bij
voldoende aanvraag. Bij interesse kunt u contact
opnemen met klantcontact@skar.nl of bellen naar 0900 235 75 27.
Voor alle nieuwe kinderen, die in de lockdown voor het
eerst zouden starten op het Peuterwerk: “wij vinden het
heel erg jammer we dat elkaar nog niet hebben gezien…”
Wij hopen dat jullie gauw bij ons kunnen komen spelen”.
Tot snel op IKC de Regenboog
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