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Week 3

Belangrijke data in januari:
Woe 22/01: informatieavond Brede
School Academie
Vr 24/01:
groep 1/2 vrij
Vr 31/01:
maandviering 14.15 uur
Gefeliciteerd

Op 5 januari waren Nemo van Willigen
en Jounaid Errais jarig!
Van harte gefeliciteerd met jullie
verjaardag!
Een nieuw jaar!
Afgelopen maandag zijn we allemaal
weer fris gestart. We hopen dat
iedereen een hele fijne vakantie heeft
gehad en het nieuwe jaar goed
begonnen is.
De beste wensen voor iedereen!
Zoals jullie wellicht gezien hebben zijn
Marielle van de Graaf en Sophia van
Zuilen weer terug. Wij wensen hen
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

heel veel succes en veel werkplezier
natuurlijk.
Heeft u al op onze nieuwe website
gekeken?
www.regenboog-tiel.nl
Voor de ouders van de school is 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. Ook kunt u
zich abonneren op de kalender. De
kalender wordt dan automatisch
overgenomen in uw digitale agenda en
ook wijzigingen worden automatisch
bijgehouden.
We hopen dat u net zo enthousiast
bent over de site als wij dat zijn! We
horen graag wat u er van vindt!
Wanneer u dingen ziet die niet werken
of kloppen dan horen wij dat natuurlijk
ook heel graag.
Brede School Academie
Vandaag hebben de kinderen van
groep 6 en 7 informatie gekregen over
de Brede School Academie. Zij hebben
allemaal een informatiefolder mee naar
huis gekregen. Volgende week krijgen
de geselecteerde leerlingen een
uitnodiging voor de informatieavond op
woensdag 22 januari. Deze is bedoeld

voor ouders en kinderen. De avond
wordt gehouden in het gebouw van het
regionaal archief in Tiel.
Schoolzwemmen
De leerlingen van groep 3 en 4 gaan
bijna schoolzwemmen.
Vanaf dinsdag 11 februari zullen de
kinderen wekelijks gaan zwemmen. De
zwemlessen zijn van 10.00 uur tot
11.00 uur. De kinderen worden met
een bus vervoerd naar het zwembad.
De kinderen worden in het zwembad
verdeeld in niveaugroepen. Kinderen
zonder diploma worden opgeleid om
het A diploma te kunnen halen.
Kinderen die al in het bezit zijn van een
diploma A of meer, zullen andere
activiteiten in het water aangeboden
krijgen ter bevordering van de
zelfredzaamheid.

Ook een opsteker voor de ouders van
de ouderraad. Zij hebben heel veel tijd
en energie gestoken in het versieren
en ook het opruimen van de school.
Het zag er echt prachtig uit! We zijn
heel blij dat jullie dit voor ons willen
doen!
In de kleutergroep van juf Jeannette
was er een gesprek over het weekend.
Juf vroeg: “Wat is eigenlijk een
weekend?”
Djano antwoordde: “Dat is als je weer
heel lang moet wachten voordat je
weer naar school mag!”
Een opsteker voor Kaoutar uit groep 5.
Zij heeft een 10 voor haar
parkeerweekdictee gehaald,
superknap!!!

Opstekers
Allereerst een opsteker voor alle
ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s
en alle anderen die geholpen hebben
voor het maken van het heerlijke eten
voor het kerstdiner!
Het was wederom overweldigend en
erg lekker!
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