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OPEN OCHTEND
	 	 	 	 IKC	DE	REGENBOOG	•	DE	

STAART

	 	 	 	 	 	 	 BASISSChOOl	EN	OpvANG

WOENSDAG 15 JUNI 2022

09:00 – 11:00 UUR

Kom op woensdag 15 juni kennismaken met onze school en 
opvang tijdens de open ochtend van 09:00 - 11:00 uur. U 
bent, samen met uw kind(eren), van harte welkom! 

Integraal Kind Centrum (IKC) De Regenboog • De Staart biedt onderwijs en
opvang onder één dak. Kinderen kunnen er naar de peuteropvang, basisschool, 
de voorschoolse en buitenschoolse opvang. Er is een doorgaande ontwikkellijn 
van peuter tot 12 jaar. De school en opvang zijn verbonden met 
de wijk De Staart.

WAt KENmERKt IKC DE REGENbOOG • DE StAARt:
• Aandacht voor bewegen en gezond gedrag;
• Peuteropvang (voorschoolse educatie, peutergym en dans);
• Buitenschoolse opvang met natuurspeelplein;
• Unitonderwijs waar kinderen van elkaar leren in kleine groepen

en zichzelf kunnen zijn samen met anderen;
• Veilige en uitnodigende speelleeromgeving;
• Activiteiten na schooltijd zoals een huiswerkatelier en dans;
• Een logopediste, kinderfysiotherapeute en diëtiste zijn verbonden

aan het IKC en kunnen kinderen in de school behandelen;
• Een nieuw natuurspeelplein dat kinderen uitnodigt tot ontdekken en bewegen.

Kom woensdagochtend 15 juni tussen 09:00 - 11:00 uur langs in ons IKC voor een 
korte rondleiding en ontmoet het team, ouders en leerlingen. 

WIlt U ONS VOORAf lAtEN WEtEN Of U KOmt?
Stuur hiervoor een mailtje naar evenementenregenboogvo@h3o.nl.
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OPEN MORNING
	 	 	 	 IKC	DE	REGENBOOG	•	DE	

STAART

	 	 	 	 	 	 	 SChOOl	AND	ChIlDCARE	
	

WEDNESDAY 15 JUNE 2022

09:00 - 11:00 Am 

Come and discover our school and childcare on Wednesday 
15 June during the open morning from 09:00h - 11:00h. 
You and your child(ren) are warmly welcome! 

Integral Child Center (IKC) De Regenboog • De Staart offers education and 
care under the same roof. Children can go to toddler care, primary school, 
before- and after-school care. There is a continuous learning trajectory from 
toddler to 12-year old. The school and daycare are connected to the 
district ‘De Staart’.

WhAt ChARACtERIzES IKC DE REGENbOOG • DE StAARt: 
• Attention to exercise and healthy lifestyle;
• Toddler care (pre-school education, toddler gym and dance);
• After-school care with nature playground;
• Education in units, where children can learn from each other

in small groups and can be themselves together with others;
• Safe and inviting learning environment;
• After school activities such as homework support and dance;
• A speech therapist, physiotherapist and dietist are tied to the IKC

and can treat children;
• A brand new nature playground that invites children to explore and move.

Come and visit us on June 15th from 09:00h to 11:00h for a brief tour 
in our IKC and meet the team, other parents and our pupils.

PlEASE lEt US KNOW IN ADVANCE If YOU ARE COmING 
You can send an email to evenementenregenboogvo@h3o.nl




