WEEKBULLETIN

Week 52

Belangrijke data in januari:
Ma 06/01:
Start school
Vr 10/01:
Groep 1/2 vrij
Vr 24/01:
Groep 1/2 vrijdag
Vr 31/01:
Maandviering

Website

Gefeliciteerd
Deze week en in de vakantie zijn jarig:
25/12 Rabia Yildirim
25/12 Vincent van Vliet
05/01 Jounaid Errais
05/01 Nemo van Willigen

Heeft u al gekeken op onze nieuwe
website?
www.regenboog-tiel.nl
Afgelopen maandag is deze de lucht is
gegaan. Er kunnen nog wat foutjes in
zitten, in de kerstvakantie wordt er hard
gewerkt aan het herstellen van deze fouten.
Mocht u iets zien wat volgens u niet klopt dan
horen wij dat graag.

Voor de ouders van de school is er een
inlogcode waarmee u de volledige website
kunt raadplegen.
Kerstviering

Laatste bulletin op papier
Dit is het laatste bulletin dat op papier
uitgedeeld zal worden. Vanaf januari
zullen wij het bulletin gaan versturen via
de mail.
Er zullen in de hal op school nog een
aantal exemplaren liggen voor de
gezinnen die geen email hebben.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Gisteren was het dan zover, we vierden
Kerstmis op de Regenboog. Alle leerlingen
werden verwelkomt door ons eigen
schoolorkest, zij speelden en zongen
kerstliedjes. In alle groepen werd gestart
met het kersdiner. We willen alle mensen
die iets gemaakt hebben voor het diner
hartelijk bedanken. Het zag weer
fantastisch uit en de kinderen hebben
heerlijk gegeten!
De kerstvoorstelling van de onderbouw en
bovenbouw waren leuk om naar te kijken.

Een opsteker van iedereen die op wat
voor manier dan ook meegewerkt heeft
aan het kerstfeest!
Afscheid meester Ruud
Het zwangerschapsverlof van Mariëlle van
de Graaf loopt alweer op z’n eind. Na de
kerstvakantie zal zij haar werkzaamheden
hier op school weer hervatten.
Dit betekent dat we vandaag afscheid
nemen van Ruud Burgers, hij gaat na de
vakantie elders aan het werk.
Wij bedanken hem voor het werk hier op
school en wensen hem veel succes op de
volgende school!
Ook nemen we afscheid van stagiaires
Fieke en Jeffrey, wij wensen hen veel
succes bij de voortzetting van hun
opleiding!
Opstekers van de week

De kinderen van groep 1/2 hebben
zichtbaar lol tijdens het touwtje springen!
De kinderen van groep 4 deden gisteren
allemaal zelf geschreven kaartje op de
bus, wie zal er een kaartje krijgen?

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Wij wensen alle kinderen en hun ouders
een hele fijne vakantie en een goed
begin van het nieuwe jaar!
Tot maandag 6 januari!

