WEEKBULLETIN

Week 13
Gefeliciteerd

Deze week zijn jarig:
22/03 Yasmine Belhac
23/03 Halilcan Batman
28/03 Cigdem Cetin
30/03 Ouissal Chikri
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

School!week

Afgelopen week vierden wij voor het eerst de
School!week. We vierden dat we een
openbare school zijn en hebben veel aandacht
besteed aan de kernwaarden van het
openbaar onderwijs!
We kijken terug op een fantastische week. We
zijn natuurlijk gestart met het lied “Iedereen is
welkom”, een lied dat speciaal voor de scholen
van onze stichting geschreven is!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Verder hebben de leerlingen uit de diverse
groepen gedurende de week het zwerfafval in
de wijk opgeruimd.
Ouders hebben in de groepen verteld over hun
geloofsovertuiging.
Op donderdagmiddag waren er ouderen in de
school om samen met onze jongste leerlingen
thee en koffie te drinken. Op datzelfde moment
was groep 4 t/m 8 in de stad voor de flashmob
samen met de leerlingen van de
Montessorischool en de Molenwerf.
Vrijdag hebben we afgesloten met een
presentatie van groep 3 t/m 8. Wij kijken terug
op een mooie week die zeker voor herhaling
vatbaar is!
Foto’s en de video van de flashmob zijn te zien
op onze website. Er zullen in de loop van de
week nog wel wat foto’s bij komen. Ouders
kunnen inloggen op de website om meer foto’s
te kunnen zien.

Onderzoek Cool 5-18

Opstekers

Afgelopen week hebben de ouders van de
kinderen uit groep 2, 5 en 8 een envelop
gekregen met een vragenlijst.
Deze vragenlijst is in het kader van het
onderzoek Cool 5-18. Wilt u de ingevulde
vragenlijst deze week bij ons op school
inleveren?
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?

Utku uit groep 1B tekent zijn vrienden en
schrijft zelf hun namen erbij. Knap hoor!
Anekdote:
Juf Gonny brengt de kleuters naar buiten en
gaat naar binnen voor een overleg. Ber vraagt:
“Ga je naar je werk juf?”

Muziekles groep 6
Aanstaande donderdag zullen de leerlingen
van groep 6 niet naar de Achtbaan gaan voor
de muziekles. De muziekles zal voor 1 keer bij
ons op school zijn omdat de leerlingen van de
Achtbaan afscheid nemen van hun directeur.
Thema lente in groep 1 en 2

Groep 4 t/m 8 heeft keurig naar de stad
gelopen en de flashmob was natuurlijk
fantastisch! Opsteker waard!

Vanaf volgende week gaan de kleuters aan het
werk rondom het thema “lente”. Ze leren over
wat er verandert in de natuur. Het thema wordt
afgesloten met een bezoek aan de
kinderboerderij op donderdag 10 april.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

