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BELANGRIJKE DATA:
5 april
6 april
20 april
21 april

: 2de paasdag
: studiedag, alle leerlingen vrij
: IEP eindtoets groep 8
: IEP eindtoets groep 8

BESTE OUDERS/VERZORGERS,
COVID-19
Zoals u heeft kunnen lezen via Parro hebben we
afgelopen weken diverse leerlingen in de school gehad
die positief besmet waren met COVID-19, gelukkig
hadden alle kinderen milde klachten en zijn inmiddels
ook alle groepen weer op school. De rust is deze week
rondom COVID-19 op school weer teruggekeerd.
IKC-schoolplan
Afgelopen halfjaar hebben we met ons team ook
ontzettend hard gewerkt aan het herschrijven van ons
vierjarig IKC-schoolplan, dit schoolplan is recentelijk door
onze MR vastgesteld en te lezen via www.regenboogbemmel.nl/documenten
In dit vierjarig IKC-schoolplan beschrijven we hoe wij ons
onderwijs vormgeven, maar ook welke ambities wij
onszelf stellen voor de komende vier jaar. Wij zijn
ontzettend trots op het eindresultaat van ons IKCschoolplan. Bij ons IKC-schoolplan hoort ook een
visualisatie, een praatplaat waarop ons IKC-schoolplan
middels illustraties in beeld is gebracht. Zie onderstaand
voor het resultaat hiervan (op onze website kunt u een
grote versie zien).

Ontwikkelingen in de onderbouw
Naast alle ontwikkelingen rondom COVID-19 en het
schrijven van het IKC-schoolplan hebben we dit
schooljaar ook inhoudelijk veel stappen gezet. Dit is
bijvoorbeeld te zien aan hoe in de groepen 1-2 de
thema's worden vormgegeven. We hebben het thema ‘Ik
zoek de schat’ afgerond en zijn begonnen met het thema
‘Ik bouw een nest'. Ook qua inrichting in de onderbouw
hebben we aanpassingen gedaan, op het peuterkleuterplein staat nu een prachtig speelhuis waar onze
kinderen in de themahoek spelen en leren.

Ik wens u en de kinderen alvast een fijn Paasweekend
toe!
Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
directeur IKC de Regenboog
VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnaval/voorjaar
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

: 25 t/m 29 oktober
: 27 december t/m 7 januari
: 28 februari t/m 4 maart
: 18 april
: 25 april t/m 6 mei
: 26 en 27 mei
: 6 juni
: 18 juli t/m 26 augustus

Studiedagen worden op een later moment vastgesteld en
met u gecommuniceerd.

STUDIEDAG 6 APRIL 2021

De studiedag van 6 april gaat door, dit betekent dat
alle kinderen deze dag vrij zijn.
AANMELDEN BROERTJES/ZUSJES
Wordt uw zoon/dochter voor juli 2022 4 jaar? Dan willen
wij u vragen om uw zoon/dochter zo spoedig mogelijk
aan te melden op school, dan kunnen wij dit meenemen
in onze voorbereidingen rondom de formatie van het
komende schooljaar. Broertjes/zusjes die na juli 2022 4
jaar worden mogen -vanzelfsprekend- ten alle tijde ook
aangemeld worden.
TYPE CURSUS INSTITUUT GROOTHEDDE STOPT!
Instituut Groothedde die al jaren bij ons op school een
typecursus aanbiedt voor leerlingen in groep 7 heeft
aangegeven te stoppen. . Wij begrijpen dat dit voor u als
ouder onverwacht komt, zeker als u er op gerekend
heeft. Echter wij kregen dit ook recentelijk te horen.
Wellicht kunt u als ouder zelf op zoek gaan naar een
online typecursus. Squla biedt online leuke
mogelijkheden aan. Op de website van Squla staat de
volgende informatie:
"Met de online typecursus van Squla leer je op een
speelse manier typen. Met Squla TypeSurvival beleeft uw
kind op een mountainbike, skateboard en in een kano
spannende avonturen terwijl hij/zij een complete
typecursus doorloopt. Leuk leren typen met 10 vingers!
Aan het eind ligt er een officieel typediploma te
wachten."

redelijkheid is één van de centrale uitgangspunten van
het humanisme. Hieronder enkele voorbeelden van
denkbeeldige morele kwesties (voor de bovenbouw). De
vraag is steeds: 'Wat zou jij doen?' In de HVO-les zouden
we dan samen verder onderzoeken welke andere
humanistische uitgangspunten, zoals vrijheid,
verbondenheid en gelijkheid, hierbij een rol spelen.
•

Stel je bent nogal rijk en je kunt ergens
voor veel geld een vaccin kopen in plaats van lang
op je beurt wachten voor je gratis vaccin? Wat zou
jij dan doen? (Hoe zit dat met vrijheid,
verbondenheid en gelijkheid?)
•
Stel jij bent eindelijk aan de beurt om
gevaccineerd te worden, maar 'iemand' vraagt jou
om in jouw plaats voor te mogen gaan. Wat zou jij
dan doen? (Wie zou die 'iemand' eventueel
kunnen zijn of welke reden zou die 'iemand'
moeten hebben?)
•
Stel je staat op het punt om een opleiding
te kiezen en je wilt in je latere beroep kunnen
helpen bij het oplossen van problemen zoals die
er zijn tijdens de coronacrisis. Wat zou jij dan
doen? (Denk bijvoorbeeld aan uitvinder van
vaccins, zorgmedewerker, politie, iets in de
politiek, iets anders…?)
Natuurlijk hoop ik spoedig weer met HVO aan de slag te
kunnen. Ik wens iedereen veel wijsheid en kracht om de
beperkingen van onze vrijheid te kunnen volhouden.
Met vriendelijke groeten,
Annie van Dreumel
docent HVO

Ook de site www.loikidzz.nl biedt leuke mogelijkheden!
NIEUWE LEERLINGEN
HVO IN TIJDEN VAN CORONA
Vanwege Covid-19 en de bubbels waarin gewerkt moet
worden, is er al een tijdje geen HVO. Normaal gesproken
zijn we bij HVO samen met elkaar diverse morele
dilemma's aan het onderzoeken. Wanneer een
onderwerp van verschillende kanten belicht en
doordacht is, maken de leerlingen hun eigen keuze door
te bepalen welke redenen zij het beste vinden, want

Afgelopen weken hebben we de onderstaande leerlingen
welkom geheten op IKC de Regenboog:
Quince van den Brink
Anna-Mae van Marwijk
Saar de Bruijn
Mik Lamers
Saar Nuijen

instroomgroep groen
instroomgroep groen
instroomgroep groen
instroomgroep groen
instroomgroep groen

Jip Lieve
Iris Jansen

groep 7/8
groep 4/5

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

Bijlage: Brief Kinderburgemeester

