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Hoogtepunt 
van het jaar
Na de opening van IKC 
Regenboog in februari 2013 is 
er intensief verder gewerkt aan 
de doorontwikkeling binnen 
IKC Regenboog. Alle 230 
kinderen spelen, leren en 
ontmoeten elkaar wekelijks en 
genieten van gedegen opvang 
& onderwijs aangevuld met 
een kwalitatief rijk naschools 
aanbod.  

In 2013 zijn er binnen het IKC 
enorm veel randvoorwaarden 
en basisfundamenten gelegd 
voor de verdere 
doorontwikkeling en verdieping 
in de komende jaren. Zo zijn we 
het afgelopen jaar bezig 
geweest met;

Invulling geven aan de 
verlengde schooldag: denk 
hierbij aan huiswerkbegeleiding 
en leesbegeleiding.

We hebben partners gezocht die 
veel betekenen voor ons en 
onze kinderen, bijvoorbeeld 
fysiotherapie en ergotherapie, 
maar ook het SEC voor 
naschoolse sport en de 
gymlessen.

Alle kinderen van IKC 
Regenboog maken kennis met 
drama en de kinderen krijgen 
vanaf groep 1 structureel 
drama, dit i.s.m. Theaterhuis 
Joris die ook naschoolse lessen 
aanbied.

We zijn heel hard aan het 
werken aan onze uitstraling. De 
trap is in regenboogkleuren 
geschilderd en de huisstijl is 
straks overal in het gebouw 
zichtbaar.

Kennis gehaald tijdens 
landelijke conferentie en tijdens 
bezoek Kindcentrum 
Troubadour.

We hebben geïnvesteerd in 
nieuwe methodes, ICT en iPads. 
Iedere groep werkt vanaf nu 
met iPads! Een geweldige 
aanvulling op ons onderwijs 
aanbod.

We zijn Cultuurvoorloper IKC 
geworden en hebben een 
gecertificeerde 
Cultuurcoördinator die er voor 
zorgt dat ook cultuur en het 
ontwikkelen van alle talenten 
een gedegen plaats krijgt 
binnen onze visie op leren. 

Het benoemen van drie LB 
functionarissen binnen afdeling 
onderwijs.

Het organiseren van een 
gezamenlijke opening en 
sluiting van alle gezamenlijke 
projecten voor de kinderen van 
opvang en onderwijs. Denk aan: 
met kerstavond iedereen te 
samen in de aula, alle kinderen 
die meelopen met de Sint 
Maarten optocht, 
sinterklaasviering, 
Koningsspelen.
 

Een terugblik op 2013

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2013

2014: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www.ikc-oss.nl/regenboog

Team afdeling opvang 
Omdat zij, werkend voor 
verschillende organisaties, de 
verbinding in ons IKC steeds 
maken en zich vormen tot 
een team opvang! Een echt 
voorbeeld voor de rest van 
Oss!
 

Gehoord in de klas

Team afdeling onderwijs 
Trots zijn wij op de 
betrokkenheid en expertise van 
ons team bij onze leerlingen. 
Dat zag ook de Inspecteur 
afgelopen december. 
Chapeau!Super!

Ouders en vrijwilligers van IKC 
Regenboog 
Samen zorgen ze voor 
ondersteuning, helpende 
handen en vrijwillige inzet 
om zo IKC Regenboog nog 
mooier te maken, elke dag 
weer! gedeeld. We zijn hier 
trots op! 

IKC Regenboog gaat er weer 
tegenaan in 2014!
We hebben samen hard 
gewerkt aan een 
managementcontract waarin 
we afgesproken hebben met 
opvang en onderwijs waar onze 
speerpunten liggen. De 
samenwerking die er nu al is 
gaan we nog verder verdiepen 
en uitbreiden. Het 
dag-arrangement voor onze 
kinderen willen we nog verder 
uitdiepen en aanpassen op de 
behoefte van onze kinderen.

Het ontwikkelen van de 
kinderen in al hun talenten 
staat bij ons voorop; het IKC 
moet een fijne plek zijn waar de 
kinderen zich veilig voelen om 
al hun talenten te laten zien en 
te ontplooien.
Samen met het enthousiaste en 
gedreven IKC Regenboog team, 
ouders en kinderen gaan we er 
een prachtig jaar van maken!

“Juf, wat eet jij?” 
“Ik eet kwark.”
“Ohhh, net als de kikkers: 
kwark, kwark.”

“Je kunt zelf naar de wc, je hebt 
een makkelijke broek aan.” 
“Ja, ik heb een 
yoghurt-broek aan.”

- Pedagogisch medewerker en peuter

“Trots op hetgeen jullie 
voor de kinderen in de 
#schadewijk doen”

- Daan ter Mors, wijkagent

“Certificaat KIJK! Gehaald 
door afdeling opvang en 
onderwijs op #IKC Regenboog”

- Karin van Schijndel,  leerkracht groep 1-2
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“Pierre Wind was vandaag op 
IKC Regenboog! Wat een leuke 
manier van leren over gezond 
eten. Actieve gastles!”

- Inge de Leeuw,  leerkracht groep 6

Een hoogtepunt was de 
gezamenlijke 
informatie-avond. Op deze 
avond waren alle ouders van 
de afdelingen opvang en 
onderwijs uitgenodigd om te 
kijken. Ook onze partners, 
fysiotherapie Maasland, 
ergotherapie de Oplossing, het 
SEC, theaterhuis Joris, maar 
ook instanties als Kentalis en 
Optidakt waren aanwezig 
zodat ouders informatie 
konden krijgen en kennis 
konden vergaren. Ook de OR 
en MR waren vertegenwoor-
digd. De kinderen hebben die 
avond ook een heel mooi 
optreden gegeven. 

“Wat doe je op je hoofd als
 het regent?” 
“Een plattesjon.”

- Pedagogisch medewerker en peuter
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