WEEKBULLETIN

Week 12

Belangrijke data in maart:
Di 18/03:
studiemiddag (groep 1 t/m 8
va. 12.00 uur vrij)
Do 20/03:
flashmob stad 14.00 u
Vrij 21/03:
groep 1/2 vrij
Vrij 21/03:
afsluiting school!week 14.00 u
Gefeliciteerd

onderwijs is, hebben de VOS/ABB en de VOO
de handen ineengeslagen voor een jaarlijkse
campagne voor het openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs: De School!Week. Het
motto voor deze campagneweek is “Ik ben
welkom!”
Zoals u in het vorige weekbulletin heeft kunnen
lezen gaat het openbaar onderwijs uit van een
aantal kernwaarden, namelijk:
-

Deze week zijn jarig:
17/03 Josra Amzil
22/03 Yasmine Belhaj
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Welkom op school
Lucas en Keano van den Berg en Angelo
Habibi worden deze week 4 jaar. Zij starten bij
ons in groep 1, wij wensen deze kinderen een
hele fijne schooltijd op de Regenboog.
School!week

Niet apart, maar samen
Iedereen is welkom
Wederzijds respect
Waarden en normen
Van en voor de samenleving
Levensbeschouwing en godsdienst

Onze website gaat wat dieper in op deze
kernwaarden.
Alle scholen van onze stichting doen mee aan
de School!week. Afgelopen week heeft u als
het goed is een krantje ontvangen van onze
stichting waarin alle scholen gepresenteerd
worden.
Verder is er ook een lied geschreven speciaal
voor onze stichting “Iedereen is welkom”. De
kinderen zijn al druk aan het oefenen!
De hele week gaan we activiteiten doen die in
het teken staan van de kernwaarden van het
openbaar onderwijs.
Maandagochtend gaan we om half 9 de week
openen met de hele school, ouders zijn hierbij
van harte welkom.

Aanstaande maandag begint de School!week.
Om aan te iedereen laten zien hoe waardevol
het openbaar en algemeen toegankelijk
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

In het kader van de kernwaarde “van en voor
de samenleving” hebben we ouderen uit de
wijk uitgenodigd om samen met onze
leerlingen uit groep 1, 2 en 3 gezellig thee te

drinken met iets lekkers erbij. Kinderen uit
groep 1,2 en 3 mogen op donderdag hun opa
en oma uitnodigen. I.v.m. de inkoop is het wel
van belang dat de leerkracht hiervan op de
hoogte is. Verder zijn de ouderen uitgenodigd
om te komen kijken naar de weeksluiting op
vrijdag 21 maart.
In het kader van wederzijds respect en
levensbeschouwing en godsdienst zullen er
ouders in de kleutergroepen wat vertellen over
hun geloofsovertuiging.
In de groepen zullen we samen met de
kinderen ingaan op de kernwaarden, de lessen
van de vreedzame school en de
woordenschatlessen worden aan dit thema
gekoppeld.
Gedurende de week zullen de groepen ook de
wijk ingaan om het zwerfafval in de wijk op te
ruimen. Hiervoor stelt de gemeente materiaal
beschikbaar.
Op donderdagmiddag gaan we met groep 4
t/m 8 naar de stad. Daar zullen we samen met
de leerlingen van de Montessorischool en de
Molenwerf een flashmob gaan doen. Dit gaat
rond 14.00 uur plaatsvinden op het plein voor
de Hema.
We sluiten de week af met een weeksluiting op
vrijdag 21 februari voor groep 3 t/m 8. De
kleuters zijn deze dag vrij. Ouders zijn
natuurlijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. Het zal starten om 14.00 uur. Houdt u er
wel rekening mee dat we bij deze voorstelling
ook ouderen uitgenodigd hebben en dat we
beperkte zitplaatsen hebben.

Veiligheid rondom de school vinden wij
ontzettend belangrijk, we hebben daar niet
altijd invloed op, maar we kunnen wel een
aantal afspraken maken die ervoor zorgen dat
het zo veilig mogelijk is!
-

Op het schoolplein wordt niet gefietst
We zetten de fietsen in de daarvoor
bestemde fietsenrekken
Als je met de fiets komt dan ga je door
het grote hek het plein op en af.

Deze afspraken zijn niet om te pesten, maar
zijn er omdat we veel belang hechten aan de
veiligheid van onze leerlingen.
Opstekers

Ethan heeft een broertje gekregen! Van harte
gefeliciteerd en heel veel geluk samen.

Veiligheid rondom de school

Veel kinderen en ouders komen met de fiets
naar school. Dit juichen we natuurlijk van harte
toe, want fietsen is gezond en het is voor
kinderen belangrijk dat ze ervaring op doen als
deelnemer in het verkeer.
De laatste tijd signaleren wij een aantal zaken
die onveilig zijn. Gevaarlijke situaties doen zich
met name voor bij de ingang aan de
Wethouder Schootslaan, het kleine hek.
Kinderen (en soms ook ouders) komen over de
stoep fietsend het plein op gereden en fietsen
het plein af, tussen de auto’s door de weg op.
Tot nu toe is er nog niets echt mis gegaan, er
zijn nog geen ongelukken gebeurd.
Wel is er een auto van een van onze collega’s
beschadigd.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

De kinderen van groep 5 en 6 verdienen een
opsteker. Bijna alle kinderen nemen groente en fruit
mee als pauzehapje! Volhouden hoor!

Ons jongensteam heeft bij de voorrondes van het
Cruijff courttoernooi de respectprijs gewonnen. Daar
zijn we supertrots op!!!!!

