
Het kind  Ontwikkeling Ruimte Samen Zien & Zijn

Hoogtepunt van het jaar
FANTASTISCH dat alle inspanningen van de 
Kindraad IKC Regenboog in 2016 beloond 
worden met nieuwe speelveldjes voor alle 
kinderen van IKC Regenboog.

BIJZONDER om met team IKC Regenboog zo 
geïnspireerd te raken tijdens de studiereis in 
Denemarken.
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Een terugblik op 2016 

…Het kindgesprek 
groeiende aandacht 
kreeg en een 
belangrijke positie 
voor kind en 
professional heeft 
gekregen.

…we ruimte hebben 
gecreëerd voor een 
extra lang 
kinderboekenweek-
project in 
samenwerking met 
opa’s, oma’s en het 
wijkcentrum 
Schadewijk.

…er binnen opvang 
een groeiend aantal 
kinderen IKC 
Regenboog bezocht. 

…kinderen en 
professionals samen 
een verdere invulling 
gaven aan projecttijd.

…de Kindraad IKC 
Regenboog structureel 
heeft meegedacht in 
trajecten als 
speelpleinverbetering 
en ICT inrichting.
 

…we een interne audit 
in 4-12 hebben gehad. 
Deze geeft richting aan 
onze ontwikkeling in 
het werken met de 
kinderen op IKC 
Regenboog. Hierdoor 
worden we een nog 
betere versie van 
onszelf!

We kijken met plezier terug op 
een geslaagd 2016 waarin...

Dat verdient een pluim!   Opstekers uit 2016

IKC vrijwilligers - Diverse lieve 
mensen zetten zich wekelijks voor 
ons IKC in; bibliotheek, techniek, 
muziek, hand- en spandiensten. 
Dank voor jullie energie, tijd en 
betrokkenheid! 

Kindraad IKC Regenboog - Tuurlijk 
krijgen de kinderen van de 
Kindraad een dikke vette pluim! 
Zoals zij zich inzetten en hun rol 
oppakken i.s.m. juf Monique en juf 
Karlijn is iets om trots op te zijn.

Hoera! - Juffen Maike, Manchel, 
Stephanie, Mandy, Astrid en Maartje 
zijn allen geslaagd voor hun 
opleidingen; VVE programma, NT2, 
Master Sen & Jonge Kindspecialist. 
Zo blij met deze groeiende expertise! 
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2017: we gaan er tegenaan!

Gehoord in de groep

RUIMTE
In 2017 maken we voor kinderen duidelijk aan welke doelen 
ze werken. Op die manier worden ze mede-eigenaar van 
hun eigen leerproces.

Juf: “Zijn er dingen die er op IKC anders zouden moeten?”
Kind: “Ja, dat we ook op zaterdag naar IKC mogen.”

“Juf ik heb wandelnoten bij me.”

Leid aad Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld 

maken we ruimte en zien we elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.

IKC Regenboog
Bezoek ons online: www.ikc-oss.nl
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van het
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We geven ieder kind de ruimte om de 

beste versie van zichzelf in te kleuren

OPVANG & ONDERWIJS
Samen gaan we bepalen welke norm en kwaliteit we in 
ons werk met de kinderen nastreven en hoe we dat gaan 
bereiken met elkaar.


