WEEKBULLETIN

Week 8 en 9

Belangrijke data in februari:
Ma 17/02 t/m vrij 21/02:
Voorjaarsvakantie
Vrij 28/02: Maandviering 14.15 uur
Gefeliciteerd

Deze weken zijn jarig:
17/02 Kyra Honders
18/02 Sylvester Engelen
19/02 Mark Peters
20/02 Demi Minnebreuker
23/02 Wesley Stam
24/02 Kaoutar Ben Hammadi
26/02 Ber Pfaff
26/02 Elisa Smoorenburg
Van harte gefeliciteerd met jullie
verjaardag!
Welkom op school
Ethan Rutetebaya en Mohamed Sahl
zijn 4 jaar geworden en gestart in
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

groep 1. Wij wensen deze kinderen
een hele fijne schooltijd op de
Regenboog.
Cito
De Citotoets zit er weer op. Drie dagen
lang hebben de kinderen van groep 8
hard gewerkt. Ze maakten opgaven op
het gebied van rekenen, taal,
studievaardigheden en
wereldoriëntatie. Afgelopen vrijdag
werd de intensieve week afgesloten
met een diner en een disco voor de
leerlingen van groep 8. Het was erg
gezellig!

Schoolzwemmen groep 3 en 4
Dinsdag 11 februari zijn de kinderen
van groep 3 en 4 voor het eerst gaan
schoolzwemmen. Die ochtend kwamen
we tot de ontdekking dat de zwemtijd
gewijzigd is. We zijn dit jaar de eerste
groep die gaat zwemmen. Om half 9
worden we opgehaald door de bus die
ons naar het zwembad brengt. Het is
dus van belang dat alle kinderen van
groep 3 en 4 voor half 9 op school zijn,
de bus wacht niet!

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

Idem Dito
Vorige week kregen we de uitslag van
de audities voor idem dito. Onze
school zal vertegenwoordigd worden
door Noumidia, Roan en Ouissal. Wij
wensen deze kinderen succes en
vooral veel plezier bij de voorbereiding
van deze musical!
We zijn benieuwd naar het resultaat
dat in december in Agnietenhof te zien
zal zijn.
Brede school academie (BSA)
Het is bekend welke kinderen er naar
de brede school academie mogen.
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen
het nieuws gekregen.
Op 18 maart gaat de BSA van start.
Binnenkort ontvangen de
geselecteerde leerlingen meer
informatie.
Schoolfruit

De week voor de vakantie kregen we
voor het laatst gratis fruit.
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.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Een opsteker voor de kinderen uit
groep 1 en 2 van juf Jeannette. De
kinderen willen zo graag nieuwe
woorden leren. Ze gaan uit zichzelf
naar de woordenmuur om te kijken en
te oefenen!
Een opsteker voor de kinderen van
groep 3 en 4. De eerste keer
schoolzwemmen was erg goed
gegaan.

