WEEKBULLETIN

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

Deze week zijn jarig:
22/01 Roan Bosman
24/01 Mike Laponder
Van harte gefeliciteerd met jullie
verjaardag!
Welkom op school
Anuschka de Kok wordt 4 jaar en gaat
starten in groep 1. Thirza en Jelle
Blaauw gaan maandag starten in
groep 1 en 2. Wij wensen deze
kinderen een hele fijne schooltijd op de
Regenboog!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Brede School Academie
Afgelopen woensdag hebben de
kinderen die door ons geselecteerd zijn
voor de Brede School Academie een
brief gekregen.
In de brief wordt uitgelegd wat de
Brede School Academie is. De
geselecteerde kinderen en hun ouders
zijn uitgenodigd voor de
informatieavond op woensdag 22
januari.
Het is van groot belang dat men op
deze avond komt. Als er ouders niet
kunnen komen dan willen wij dat ze
zelf contact opnemen met de
leerkracht, intern begeleider of
directeur.
Inmiddels is bekend wie de leerkracht
van de Brede School Academie wordt,
zij zal zich tijdens de informatieavond
voorstellen.
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.

Het zwembad heeft een
informatiefolder voor de ouders
gemaakt. Deze zult u via de mail van
ons krijgen.
Idem Dito
Afgelopen week zijn de kinderen van
groep 6 en 7 geïnformeerd over Idem
Dito. Centrum voor de kunsten De
Plantage en Stichting Stallure willen in
2014 weer een musical van en voor de
Tielse basisscholen produceren. Het is
de bedoeling dat de musical in
december 2014 in de Agnietenhof in
Tiel wordt uitgevoerd.
De kinderen van groep 6 en 7 zijn
uitgenodigd om zich in te schrijven
voor de audities. We zullen op school
een voorselectie maken van de
kinderen die auditie willen doen,
uiteindelijk mogen wij maar 8
leerlingen doorsturen voor de auditie.
De auditie vindt plaats op zondag 2
februari.

Treesje uit groep 3 heeft een broertje
gekregen! Van harte gefeliciteerd en
heel veel geluk samen.

Van de Tielse basisscholen die
meedoen zullen er uiteindelijk 5
leerlingen mee mogen doen met deze
musical.
Opstekers
Ecem uit groep 3 heeft haar
zwemdiploma B gehaald, goed
gedaan!

Een opsteker voor Rabia uit groep 8.
Ze heeft een 8 gehaald voor haar
rekentoets! Dit komt omdat ze zo hard
werkt en goed oefent!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

