WEEKBULLETIN

Week 50

Belangrijke data in december:
Woe 18/12:
Vr 20/12:
Ma 23/12:

Kerstviering
Groep 1 t/m 8 vrij
Start Kerstvakantie

Gefeliciteerd

BSA Tiel: tijd voor talent!

Deze week is jarig:
13/12: Gradus Janssen
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst!
Gezellige Sinterklaasviering
Gisteren heeft Sinterklaas onze school vereerd
met een bezoek!
Nadat hij in de hal een stukje gitaar gespeeld
had, samen met ons schoolorkest, heeft hij alle
klassen bezocht…en natuurlijk cadeautjes
achtergelaten voor de kinderen.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een
circuit gedaan met Sinterklaas als thema. Ze
deden een dans, een rap en een quiz, de dag
werd afgesloten met een film in de hal. We
kijken terug op een gezellige dag!
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Er gaat iets bijzonders in Tiel gebeuren. De
drie basisscholen uit Tiel-Oost, de Prins Willem
Alexanderschool, De Regenboog en De
Achtbaan, starten dit schooljaar een nieuw
initiatief. Het heet de Brede School Academie.
Talentvolle kinderen uit de groepen 6 en 7
kunnen hieraan meedoen. Twee middagen in
de week krijgen zij uitstekend onderwijs van
een inspirerende leerkracht. De kinderen
krijgen uitdagende opdrachten op het gebied
van woordenschat, begrijpend lezen en kennis
van de wereld. Deze onderwerpen zijn
gekozen omdat dit belangrijke voorwaarden
zijn voor een succesvolle schoolloopbaan. De
kinderen worden gemotiveerd om het beste uit
hen zelf te halen. Ook werken de leerlingen
aan academische vaardigheden zoals
bijvoorbeeld: debatteren en onderzoek doen.

De lessen zijn 2 keer per week 1,5 uur na
schooltijd. Dit vraagt wel wat van de leerlingen.
Maar ze krijgen er ook wel wat voor terug:
uitstekend onderwijs, een kleine groep
gemotiveerde medeleerlingen. Maar bovenal:
ze werken aan hun vaardigheden zodat ze een
goede aansluiting hebben op de HAVO of het
VWO.
Er is maar een beperkt aantal plaatsen op de
Brede School Academie. Daarom zal er een
voorselectie plaatsvinden. De stuurgroep van
de Brede School Academie zal zich hierover
buigen. Er wordt gekeken naar de kinderen die
hier het meeste baat bij hebben.

persoon een speciale kerstwens verdient en
dan kunnen we die persoon speciaal
vermelden in onze kerstkrant.
U kunt die briefjes inleveren bij de leerkracht
van uw kind en hij of zij zorgt ervoor dat het
briefje bij de kerstcommissie komt. Zou u de
briefjes voor 13 december willen inleveren, dan
hebben wij nog genoeg tijd om ze in de krant
te verwerken!
Alvast bedankt!
Opstekers van de week

De komende tijd gaat een stuurgroep aan het
werk om een leerkracht te werven en goede
huisvesting te zoeken en de juiste kinderen te
selecteren. Het kan zijn dat uw kind
geselecteerd wordt. U wordt dan uitgenodigd
voor een informatieavond waar u informatie
krijgt hoe uw kind mee kan doen. Zoals het nu
lijkt start de BSA in maart 2013.
Meer informatie kunt u krijgen bij de directeur
of intern-begeleider.
De Brede School Academie is een bestaand
initiatief en bestaat al in Utrecht. Daar volgen
zo’n 270 leerlingen uit de groepen 6/7/8 en het
e
1 jaar van het VO dit onderwijs. Tot nu toe zijn
de resultaten daar succesvol, met name op het
gebeid van begrijpend lezen. Meer informatie
op www.bredeschoolacademieovervecht.nl

Een opsteker voor Lisanne uit groep 7. Zij klom
als enige van de klas tot boven in de touwen!

Oproep Kerstmis
Beste ouders en verzorgers,
De Sint is nog niet vertrokken of Kerstmis staat
alweer voor de deur. Wij van de Regenboog
willen in het kader van de kerstgedachte in de
buurt een kerstkrant verspreiden.
Het wordt niet zomaar een krant, maar een
krant gevuld met kerstwensen. Dat kunnen
algemene kerstwensen zijn, maar het lijkt ons
ook erg leuk om speciale kerstwensen erin te
zetten. Daarbij hebben we jullie hulp nodig!
Kent u iemand die wat extra aandacht
verdient? Denk aan een buurman die altijd de
honden voor een ander uitlaat, een buurvrouw
die boodschappen voor anderen doet, kortom
iemand die altijd klaar staat voor een ander!
Schrijf op een briefje wie en waarom die
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Agnesa uit groep 4 kan al best goed klok
kijken! Knap hoor!

