WEEKBULLETIN

Week 7

Belangrijke data in februari:
Di 11/02 t/m do 13/02: Citotoets groep 8
Do 13/02: Studiemiddag, groep 1 t/m 8
vanaf 12.00 uur vrij
Vrij 14/02: Cito-feest voor groep 8
Ma 17/02 t/m vrij 21/02:
Voorjaarsvakantie
Vrij 28/02: Maandviering 14.15 uur

Cito
Het is weer zover. Op 11, 12 en 13
februari zullen onze leerlingen van groep 8
zich gaan buigen over de eindtoets van
Cito. Voor de meeste leerlingen zijn het
spannende dagen, wij hebben er echter
het volste vertrouwen in dat ze het goed
zullen doen!

Gefeliciteerd

De uitslag van de Cito- toets is voor ons
als school niet de enige indicator voor het
schooladvies. Wij baseren het advies op
de algehele indruk van de leerling en de
resultaten van de toetsen die hij of zij
gedurende zijn of haar schoolloopbaan
gehaald heeft. Met name de
toetsresultaten vanaf groep 6 spelen
hierbij een rol. De werkhouding en
motivatie van de leerling zijn een zeer
belangrijke factor bij het advies dat wij
geven.
Alle ouders van de leerlingen van groep 8
hebben het voorlopig schooladvies al
gekregen van de leerkracht.
Dit advies is van tevoren besproken met
de intern begeleider en de directeur.
Wanneer de uitslagen binnen zijn, komen
de ouders, de leerling, de leerkracht en de
directeur bij elkaar en wordt het definitief
advies besproken.
Wij wensen alle kinderen heel veel
succes!

Deze week zijn jarig:
12/02 Wesley Septer
13/02 Thirza Blaauw
13/02 Saltuk Özbek
Van harte gefeliciteerd met jullie
verjaardag!
Welkom op school
Nigel Molenaar is 4 jaar geworden en
gestart bij ons op school. Wij wensen hem
een fijne tijd op de Regenboog!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Op vrijdag 14 februari wordt de intensieve
periode afgesloten met een Cito-feest voor
de kinderen van groep 8. Het feest begint

om 18.00 uur op school met een diner en
zal afgesloten worden met een disco. Om
22.30 uur is het afgelopen. Gezien het
tijdstip vragen wij de ouders om ervoor te
zorgen dat hun zoon of dochter opgehaald
wordt.

zijn we met de medezeggenschapsraad in
overleg over hoe we dit beleid hier op
school vorm gaan geven.
Opstekers

Schoolzwemmen groep 3 en 4
Dinsdag 11 februari gaan de kinderen van
groep 3 en 4 schoolzwemmen. Ze gaan in
de ochtend met de bus naar het zwembad.
De ouders van de betreffende kinderen
hebben deze week via de mail de
informatiefolder over het schoolzwemmen
gekregen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze
dag makkelijke kleding en schoenen
draagt, zodat het omkleden vlot verloopt.

Een opsteker voor Nazlı, Celina en Sudenaz.
Ze waren goed aan het werk met de dagtaak,
een werkblad over klokkijken!

Idem Dito
Afgelopen zondag hebben een aantal
leerlingen van onze school auditie gedaan
voor idem dito. De auditie was op de
Plantage voor een groep professionals die
straks idem dito ook gaan begeleiden. Het
was best spannend, maar het ging goed.
Binnenkort krijgen we te horen wie er
geselecteerd is voor de musical.

Een opsteker voor Gradus. Hij verdient de hele
dag alleen maar gele smileys omdat hij zo stil
en rustig werkt!

Schoolfruit

Deze week krijgen de kinderen voor het
laatst gratis groente of fruit op dinsdag,
woensdag en donderdag.
Gedurende 20 weken hebben de kinderen
op drie vaste dagen in de week een portie
groente of fruit gekregen tijdens de
ochtendpauze.
De groenten en het fruit zijn gefinancierd
door de Europese Unie en door Halm
schoolfruit.
Als school vinden wij het van belang dat
we gezond gedrag stimuleren. Daarom
blijven wij de vaste fruitdagen hanteren.
De dagen zijn dinsdag, woensdag en
donderdag. Wilt u uw kind deze dagen
groente of fruit meegeven als pauzehapje?
In het schooljaar 2014-2015 willen wij op
alle dagen groente of fruit. Op dit moment
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Een opsteker voor alle kinderen van groep 3.
Ze zijn allemaal keurig aan het werken in hun
schrijfschriften! Alec en Zahraa laten het zien.

Groep 7 was vandaag erg enthousiast bezig
met het grote woordenschatspel!

