IKC Regenboog

We geven ieder kind de ruimte om de
beste versie van zichzelf in te kleuren.
Bezoek ons online: www.ikc-oss.nl
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Hoogtepunt van het jaar
FANTASTISCH was de dansvoorstelling tijdens de Kinderboekenweek op IKC
Regenboog! Elke groep van afdeling 4-12 had een dans ingestudeerd bij een
boek over het thema “Griezelen”.

Hoogtepunt
van het
jaar

BIJZONDER dat er in 2017 een NT2-taalklas op IKC Regenboog is gestart. Dit
maakt het aanbod op ons IKC nog completer. Nieuwkomersleerlingen leren in
deze klas zo snel mogelijk de Nederlandse taal en stromen na een jaar uit naar
een school dichtbij hun huis.

Een terugblik op 2017
Het kind
Info-avond 0-6 jaar over
zelfredzaamheid, hoe ziet
dat er uit bij baby’s, peuters
en kleuters. Wat kun je
doen om het te stimuleren
en waarom. (tweet IKC
Regenboog)

We kijken met plezier terug op
een geslaagd 2017...

Ruimte

Samen

Leren vloggen? Dat kan op
@IKCRegenboogOss i.s.m.
de @Muzelinck eerst onder
schooltijd inspiratie opdoen
en dan een naschools
aanbod #gratis #vloggen
@SAAMscholen.
(tweet IKC Regenboog)

Zien & Zijn

En bedankt hè
@IKCRegenboogOss,
vrolijke uitgelaten broers
#thislittlelightofmine
#imgonnaletitshine zingen
op maandagavond nog.
(tweet van een ouder)

Zo ﬁjn, de belangstelling van
ouders, opa’s en oma’s en
buren tijdens de eerste OPEN
ochtend op IKC Regenboog.
(tweet IKC Regenboog)

Ontwikkeling
Sies uit groep 8 heeft een
nieuwe 3D-pen en geeft een
demonstratie. @IKCRegenboogOss gevraagd of hij bij
de ICT-week een demo wil
geven. (tweet IKC
Regenboog)

Zij kregen een rondleiding
van leerlingen van de
Kindraad en waren welkom
om even mee te kijken in de
groepen.

2018: we gaan er tegenaan!
In 2018 willen we werken aan eigenaarschap van leerlingen en
leerkrachten. We willen onze lessen nog beter afstemmen op wat
de leerlingen nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.
We willen ervoor zorgen, dat leerlingen zich veilig voelen en bouwen
aan een goede relatie met ouders. We werken als team 4-12 samen
aan goede lesvoorbereidingen en geven elkaar feedback op ons
werk in de groepen. Voor leerlingen en leerkrachten geldt:
“Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat er om of je beter
bent dan gisteren.”

Gehoord in de klas

Dat verdient een pluim!
Opstekers van 2017
1

Werkgroep luizenscreening verdient een pluim voor de goede
controles die ze na alle vakanties doen. We zijn superblij dat we het
hele jaar al luizenvrij zijn.

2

Peter, Anneke en Trees verdienen een pluim voor alle klusjes die zij
doen in ons IKC. Zij ontvangen alle gasten vriendelijk, doen
reparaties, kopieerwerk en andere klusjes en zorgen ervoor dat alles
er netjes en schoon uitziet.

3

Meester Ramon en juﬀrouw Merle zijn in augustus nieuw gestart
als leerkracht op IKC Regenboog. Zij krijgen een pluim voor hun
goede werk en hun inzet voor de leerlingen in hun groep en voor
school.

“Mag ik met Justin Bieber (Dokter Bibber) spelen?”
- Tony, groep 2

“Ik zing, en Inge Inget” (stam+t)
- Ceyda groep 4

Vanaf 8 januari 2018 gaan SKBO en OOG verder als SAAM

