WEEKBULLETIN

Week 10

Belangrijke data in maart:
Vrij. 07/03: groep 1/2 vrij
Di 11/03:
rapportgesprekken
Do 13/03:
rapportgesprekken
Di 18/03:
studiemiddag (groep t/m 8
va. 12.00 uur vrij)
Vrij 21/03:
groep 1/2 vrij
Gefeliciteerd

Deze week zijn jarig:
01/03 Kyan Sterk
01/03 Yousra Boutrid
03/03 Louisa Hoekendijk
07/03 Chantal Zetter
Van harte gefeliciteerd met jullie
verjaardag!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Welkom op school
Jessicca Vermeulen is 4 jaar geworden en
begonnen bij ons in groep 1. We wensen
haar een hele fijne schooltijd op de
Regenboog.
Rapporten
Op dinsdag 11 en donderdag 13 maart zijn
er weer rapportbesprekingen. De meeste
kinderen krijgen hun tweede rapport van
dit schooljaar.
U ontvangt zo snel mogelijk een
uitnodiging waarop u uw voorkeur voor
dag en tijdstip aan kunt geven. Kort
daarna ontvangt u de definitieve
uitnodiging.
Op vrijdag 7 maart ontvangt u een mail
met het rapport van uw kind. U heeft dan
de tijd om het rustig door te nemen
voordat u het gesprek heeft.
Fruit op school
Als basisschool willen wij bijdragen aan
een gezonde ontwikkeling van onze
leerlingen.
Hier hoort gezonde voeding ook bij. Tot
voor kort kregen alle leerlingen, een half
jaar lang, drie keer per week gratis fruit.
We hebben met het team afgesproken om
het eten van fruit te blijven stimuleren.
Daarom blijven dinsdag, woensdag en
donderdag fruitdagen bij ons op school.
Wilt u eraan denken om uw kind op deze
dagen groenten of fruit mee te geven?

“Spreekuur” groep 6
Vanaf maandag 3 maart a.s. kunnen de
leerlingen van groep 6 na schooltijd bij juf
Elma terecht voor vragen over hun
agenda, weektaken, planningen, adviezen
over hoe ze een toets moeten leren etc..
Van 15.00 uur tot 16.00 uur is Elma
beschikbaar voor vragen.
We zien dit als een soort voorloper van de
huiswerkklas die in groep 7 start.
Leerlingen van groep 6 krijgen steeds
meer huiswerk en we willen ze zo goed
mogelijk begeleiden op dit gebied. Binnen
de reguliere lestijden is hier weinig tijd
voor. Daarom heeft Elma op maandag
daar een extra uur voor ingeruimd.

Opstekers

Umut en Yasmine hebben een zusje! Ze
heet Zeynep! Van harte gefeliciteerd en
heel veel geluk toegewenst!

Afsluiting thema kleuters

Op dit moment werken de kinderen van
groep 1 en 2 aan het thema “ziek en
gezond”.
Op vrijdag 14 maart zijn de ouders van
onze kleuters welkom in de groep van hun
kind voor de afsluiting van het thema. Er is
een inloop van 14.45 uur tot 15.15 uur.
School!week
Een opsteker voor Hatim uit groep 6. Hij
heeft oog voor andere kinderen. Hij is
behulpzaam en zorgt ervoor dat er
niemand vergeten wordt!

In de week van 17 t/m 21 maart is de
school!week. In de school!week staan de
kernwaarden van het openbaar en
algemeen toegankelijk onderwijs centraal.
Er zullen in die week allerlei activiteiten
gedaan worden die met deze kernwaarden
te maken hebben.
De komende weken houden wij iedereen
via het weekbulletin op de hoogte!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

In de groep van juf Gonny zit een
“drieling”. Elisa, Ber en Jessicca zijn alle
drie op 26 maart jarig. Gezellig!

