WEEKBULLETIN

Week 51

Belangrijke data in december:
Woe 18/12: Kerstviering
Do 19/12:
Kerstconcert groep 5/6
13.00 uur
Vr 20/12:
Groep 1 t/m 8 vrij
Ma 23/12:
Start Kerstvakantie

Kerstviering

Website

Vol trots delen we jullie mede dat vanaf
aanstaande maandag onze nieuwe
website de lucht in gaat! We zijn erg blij
met de nieuwe site. Ons adres is:
www.regenboog-tiel.nl
Voor de ouders van de school komt er een
inlogcode waarmee u de volledige website
kunt raadplegen. U heeft dan toegang tot
alle foto’s en in de toekomst zal er
informatie over de groepen te raadplegen
zijn.
We hopen dat u net zo enthousiast bent
over de site als wij dat zijn! We horen
graag wat u er van vindt!

Zoals u waarschijnlijk al gezien heeft, is de
Regenboog alweer helemaal omgetoverd
in de kerstsfeer. De hal ziet er weer
prachtig uit en alle klassen zijn ook weer
mooi versierd. Het is ook alweer bijna tijd
voor het kerstdiner en de kerstviering.
Deze zullen woensdagavond 18 december
plaatsvinden.
Zoals elk jaar hangen bij de ingang van de
groepen inschrijflijsten voor wat uw kind
gaat meebrengen voor het kerstdiner.
Sommige hebben al ingeschreven en
anders heeft u daar nog een aantal dagen
voor. Borden, bestek, bekers en drinken
worden door de school voorzien. Dat
scheelt weer afwas!
De kinderen van het schoolorkest worden
om 16:30 uur op school verwacht.
De andere kinderen worden vanaf 16:50
uur op school verwacht, ze worden
ontvangen door het schoolorkest.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

We starten om 17:00 uur met het
kerstdiner in de groepen.
Om 18.10 uur worden de ouders van de
leerlingen uit groep 1 t/m 4 verwacht voor
de kerstvoorstelling. De voorstelling duurt
tot 18.40 uur. Voor de kleintjes is de
kerstviering dan voorbij, zij kunnen naar
huis.
Natuurlijk mogen zij wel blijven als ze nog
een grote broer of zus hebben in groep 5
t/m 8.
Voor groep 5 t/m 8 begint de
kerstvoorstelling om 19.00 uur, deze zal
om 19.45 uur afgelopen zijn.

Groep 3 is goed bezig! Met rekenen doen
ze regelmatig een rekenspel op het
digibord waarbij ze binnen een bepaalde
tijd moeten zeggen hoeveel kralen er
opgezet zijn.
Deze groep 3 heeft een superscore van
504 punten gehaald ! Dit is de eerste
groep 3 die deze score weet te behalen!
Op naar een score van 550! Knap hoor
groep 3!

Het is de bedoeling dat uw kind alleen met
de klas en de leerkracht gaat eten.Maar
tijdens de voorstelling bent u natuurlijk van
harte welkom. Graag zelfs!
Om alles zo soepel mogelijk te laten
verlopen willen wij u vragen om de
aanwijzingen te volgen als u binnen bent.
We hopen op een hele gezellige avond!
MIK kerstconcert
Op 19 december zullen de kinderen van
groep 5/6 een kerstconcert geven in de hal
van onze school! We nodigen iedereen
van harte uit om te komen luisteren naar
dit concert!
Het concert start om 13.00 uur en zal rond
14.00 uur afgelopen zijn.
Voor de kinderen is het erg leuk als
vaders, moeders en andere
belangstellenden komen kijken

Het is al een tijdje geleden dat Akram een
broertje kreeg, hij heet Amin! Gefeliciteerd
en heel veel geluk toegewenst.

Opstekers van de week

En ook Jounaid heeft een broertje
gekregen, hij heet Yassim. Van harte
gefeliciteerd en veel geluk toegewenst!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

