WEEKBULLETIN

Week 49
overzichtelijk. U zult hier als ouders
ook meer aan hebben. Zo is er
Belangrijke data in december:
bijvoorbeeld de mogelijkheid om te
abonneren op de kalender. Alle data
Ma 02/12: Maandviering 11.15 uur
en activiteiten zullen dan opgenomen
Do 05/12: Sinterklaasviering
worden in uw eigen agenda op uw
Vr. 06/12: Groep 1/2 vrij
computer, tablet of smartphone,
Woe 18/12: Kerstviering
veranderingen worden ook
Vr 20/12:
Groep 1 t/m 8 vrij
automatisch doorgevoerd.
Ma 23/12: Start Kerstvakantie
De nieuwe website zal waarschijnlijk
nog deze maand de lucht in gaan. We
houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Weekbulletin
Vanaf deze week zult u wekelijks een
bulletin van ons krijgen. We hopen op
deze manier beter te kunnen
informeren.
Vanaf januari 2014 zal het bulletin niet
meer op papier verspreid worden. We
gaan het dan alleen nog maar
verspreiden via de mail en het wordt
geplaatst op onze website.
We zullen het op verschillende plekken
in de school ophangen en we leggen
een aantal “meeneemexemplaren” in
de hal. Op deze manier gebruiken we
veel minder papier, dat is beter voor
het milieu en kostenbesparend voor
ons als school.

Nieuwe website
Op dit moment zijn we druk bezig met
onze nieuwe website. Deze wordt in de
eerste plaats erg mooi en
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Gefeliciteerd

Deze week zijn jarig:
03/12: Nassim Tahri
04/12: Berdizbe Özbek
07/12: Mert Batman
07/12: Zahraa Fala
08/12: Lorenzo van Tuil
Van harte gefeliciteerd en een hele
fijne verjaardag toegewenst.

Welkom op school
Yma Kwadijk is 4 jaar geworden en
gestart bij ons in groep 1. Wij wensen
haar een hele fijne tijd op de
Regenboog!

Ook zou hij het heel erg leuk vinden
om samen met het schoolorkest een
stukje te spelen. We verheugen ons
heel erg op zijn komst!

Brede school Tiel-Oost

Gedichten Sinterklaas
Zoals we in het vorige bulletin al
hadden geschreven, worden er dit jaar
geen surprises gemaakt vanaf groep 5.
Alle leerlingen hebben wel geloot voor
het schrijven van een gedicht voor hun
klasgenoot of misschien wel een
leerkracht. De afspraak is dat de
gedichten op woensdag 4 december
op school moeten zijn.
Zoals in de beschrijving staat zou het
erg leuk zijn als je er wat moois van
maakt! Als je thuis geen printer hebt
dan kun je het gedicht natuurlijk
schrijven. Als je het toch op de
computer uit wilt werken dan kan het
op school geprint worden. Je kunt het
gedicht dan mailen naar:
l.forster@opo-r.nl
Alleen de gedichten die we via de mail
krijgen gaan we uitprinten.

Vanaf vandaag kunnen de leerlingen
van groep 3 t/m 8 zich weer inschrijven
voor allerlei activiteiten die
georganiseerd worden door de brede
school Tiel-Oost.
De kinderen van groep 3 t/m 5 kunnen
zich inschrijven voor turnen,
boekenbende en wie maakt de wijk. De
leerlingen van groep 6 t/m 8 kunnen
zich inschrijven voor turnen,
boekenbende en superchefs.
Op het inschrijfformulier staan alle
details. Het is ook mogelijk om digitaal
in te schrijven via de site
www.bredeschooltiel.nl.
Op dinsdag 10 december moeten alle
inschrijvingen binnen zijn.

Sinterklaasviering
Opsteker van de week

Afgelopen maandag hebben we een
gesproken bericht van Sinterklaas
ontvangen voor alle kinderen van de
Regenboog.
Hij heeft in dat bericht gezegd dat hij
op 5 december bij ons op school komt.
Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee!
Hij heeft wel een aantal opdrachten
gegeven aan de verschillende
groepen. Hij wil een aantal
versieringen zien als hij op school
komt.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Een opsteker voor Lydia en Esmee. Zij
speelden samen een mooi stuk op het
klokkenspel.

