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Het voelde vanaf het eerste moment 
vertrouwd op IKC regenboog.

Het hoogtepunt van IKC Regenboog in 2015 is niet één gebeurtenis of één 
activiteit, maar een aaneenschakeling van topprestaties door alle kinderen, ouders 
en professionals. Het is ons gelukt om met elkaar IKC Regenboog te kleuren en 
samen IKC Regenboog te ZIJN! 
In 2015 is ook voor de omgeving zichtbaar geworden dat IKC Regenboog een 
prachtige plek is waar kinderen iedere dag de ruimte krijgen om de beste versie van 
zichzelf in te kleuren. Met trots vertelden we in 2015 collega’s uit het onderwi-
jsveld, burgemeester & wethouders, wijkraad Schadewijk, krant, tv, sociale media 
over onze manier van werken met alle kinderen. En met trots ontvingen we 
kinderen en ouders (wonend buiten Schadewijk) die bewust voor ons IKC kozen!
Trots zijn we op de zichtbaarheid die we met elkaar maken en op alle hoogtepunt-
en die elke dag in de groepen ontstaan waar kinderen en professionals intensief 
aan het werk zijn. Unieke hoogtepunten op IKC Regenboog!

IKC Regenboog kleurt verder….
In 2016 kleuren we de steeds groeiende ‘beste versie van onszelf’ verder in, door…

…elk KIND op IKC Regenboog te ZIEN en het kind en zijn omgeving ècht te 
kennen
…RUIMTE te geven aan de kinderen en de professionals in het maken van keuzes 
in hun leren & ontwikkeling en ruimte te nemen door letterlijk een andere ruimte 
op te zoeken; studiereis Denemarken onderwijsteams Schadewijk
…OPVANG & ONDERWIJS te bieden dat deugt waarbij de professional het 
pedagogisch & didactisch handelen continu reflecteert en de diversiteit aan 
expertise van collega’s nog verder gepositioneerd wordt
…actief in verbinding te blijven staan met de rijke IKC omgeving en van daaruit 
SAMEN verantwoordelijkheid te dragen in het vormen van een veilige speel-leer-
omgeving voor de kinderen uit de Schadewijk

Wij hebben onze kleurpotloden geslepen en zien 2016 met enthousiasme 
tegemoet! 

Dat verdient een 
pluim! Opstekers 
van 2015
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2
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Wat een inzet & enthousiasme 
van onze kinderraad; 
gesprekken voeren met Vivaan 
over de leefbaarheid in de wijk 
voor de kinderen, financiële 
aanvragen verzorgen bij 
sponsoren, ideeën over de 
inrichting van het speelplein 
delen en nog veel meer. 
Een dikke pluim!

Kinderraad IKC Regenboog

Groep 8 kinderen
Alle kinderen hebben hun 
jeugd-EHBO diploma gehaald! 
Wat een prestatie!
Felicitaties en een vette pluim 
voor alle kanjers van groep 8.

Ouders van Kids & Fun
Wekelijks verzorgen deze 
groep ouders leuke activiteiten 
voor de kinderen in het 
wijkcentrum van Schadewijk. 
Heel hartelijk dank voor al uw 
energie en tijd, de kinderen 
genieten ervan en wij zijn erg 
trots op deze geweldig mooie 
initiatieven.

Wij zijn erg blij met alle partners 
binnen IKC Regenboog, waaronder 
logopedie. Voor sommige is dit alleen 
nog moeilijk om uit te spreken…. Een 
peuter die de vraag krijgt waar haar 
broertje is, zegt: “Die is naar 
lopennaardies” (logopedie) 

Hoogtepunt
van het

jaar

- Ouders

- Peuter van de kinderdagopvang

Bij de kleuters hebben de leerkrachten met de 
kinderen een mooi restaurant gemaakt in de 
klas. Waarop een leerling zegt: “het lijkt hier 
wel een driesterren restaurant”
- Kind uit groep 1/2

We geven elkaar de 
ruimte om onszelf 
te zijn.
- Kind uit groep 8

…we zowel bij de 
kinderdagopvang als 
het Peuterwerk 
positieve rapportages 
n.a.v. een prettig 
bezoek van de GGD 
inspectie mochten 
ontvangen

…steeds meer peuters 
doorstromen binnen 
0-6, naar de 
kleutergroepen. 

…we een fantastische 
Cultuurdag 7-12 
(kennismaking met 
diverse leerstijlen) 
mochten beleven,

…4-12 startten met het 
continurooster en het 
direct vlot draaide naar 
tevredenheid dankzij 
de medewerking van de 
kinderen, de ouders en 
de leerkrachten

…het lukte te starten 
met thematische 
clustering in de 
onderwijsmiddagen 

…we steeds meer 
ondersteuning 
mochten ontvangen 
van nieuwe 
onderwijsassistenten

…we gezamenlijk de 
gedragsverwachtingen 
van kinderen, ouders 
en personeelsleden 
hebben vastgesteld en 
zichtbaar hebben 
opgehangen in het IKC

…alle pedagogisch 
medewerkers van 0-4 
prachtige resultaten 
behaalden op de voor 
hen te maken 
verplichte taaltoetsen. 
Onze collega’s 
scoorden allemaal 

boven het landelijk 
gemiddelde.

…de combi-functionar-
is een vaste aanstelling 
heeft gekregen, deels 
opvang, deels onderwi-
js

…de manager 0-6 en de 
manager 7-12 een 
succesvolle start 
gemaakt hebben

…we ons IKC op de 
kaart hebben weten te 
zetten waardoor we o.a. 
ook financiële giften 
hebben mogen 
ontvangen, bv. Bakkerij 
Lamers en Rotery?

…we onze tweede IKC 
verjaardag (februari 
2015) gevierd hebben

…onze partners 
(Ergotherapeut-Fysio-
therapeut-Logope-
diste-Diëtiste) steeds 
meer gezamenlijk 
inhoudelijk optrekken 
met elkaar en team IKC
 
…we een verbinding 
gelegd hebben met 
Vivaan, vrijwilliger-
spunt, waardoor er 
steeds meer vrijwilligers 
beschikbaar zijn 
binnen IKC Regenboog 
voor de nodige klussen 
en taken

…het ouderbedankmo-
ment druk bezocht 
werd door de ouders. 
Wat fijn dat alle 
kinderen en team de 
mogelijkheid kregen u 
te bedanken!

We kijken met plezier terug naar een geslaagd 2015 
waarin…


