WEEKBULLETIN

Week 15

Belangrijke data in april:
Wo 9/04: Schoolvoetbaltoernooi meisjes
Do 10/04: Bezoek kinderboerderij groep 1/2
Woe 16/04: Schoolvoetbal jongens
Do 17/04: Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vanaf
12.00 uur vrij
Vrij 18/04: Groep 1 t/m 8 vrij
Ma 21/04: Groep 1 t/m 8 vrij
Vrij 25/04: Koningsspelen
Ma 28/04 t/m vrij 09/05: Meivakantie
Welkom op school
We verwelkomen deze week 3 kinderen!
Johanna is bij ons in groep 3 gekomen, Aiden
in groep 4 en Liam in groep 1. Wij wensen
deze kinderen een hele fijne tijd op de
Regenboog.

13.30 – 13.43: De Bataaf – Regenboog veld 1
14.00 – 14.13: Regenboog – Stefanus veld 3
14.30 – 14.43: Rotonda – Regenboog veld 3
15.30 – 15.43: Regenboog – Prins Claus veld 3

Kinderboerderij
Op donderdagochtend 10 april sluiten de
kleuters het thema lente af met een bezoek
aan de kinderboerderij in Culemborg.
De kinderboerderij gaat om 10 uur open, in de
loop van de ochtend vertrekken we.
We willen om 12 uur weer terug zijn op school.
We zullen eten en drinken bij de
kinderboerderij, geeft u uw kind wat mee?
Verder is het fijn als uw kind goede schoenen
draagt en kleding die eventueel wat vies mag
worden.
We hopen op een gezellige ochtend!
Koningsspelen

Schoolvoetbaltoernooi

Ook dit jaar gaat er weer gevoetbald worden
op het terrein van Theole. Op woensdag 9
april, is het toernooi van de meisjes. Op
woensdag 16 april, het toernooi van de
jongens.
Het speelschema van onze meiden is als volgt:
14.30 – 14.43: Stefanus – Regenboog veld 2
15.00 – 15.13 Regenboog – PWA centrum veld 3
15.30 -15.43 Kastanjepoort – Regenboog veld 3
16.15 – 16.28: Regenboog – Adamshof veld 3
Het schema van de jongens is als volgt:

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

We zijn druk bezig met de voorbereiding van
de Koningsspelen.
De onderbouw (groep 1 t/m 4) heeft
skippyballen nodig voor de skippyballenrace,
van wie mogen wij deze lenen?
Ook zijn we op zoek naar 2 ouders die goed
kunnen schminken. Wie kunnen er van onze
kinderen mooie prinsen en prinsessen maken?
Verder hebben wij voor zowel de onderbouw
als de bovenbouw nog ouders nodig die teams
en groepen willen begeleiden.
U kunt zich opgeven bij de leerkrachten.
Thema kleding
Onze kleuters starten binnenkort met het
thema kleding: hoe vind je het staan?
De kleuters doen verschillende activiteiten en
beantwoorden tegelijkertijd vragen als:

Voor wie is deze kleding geschikt, waarom en
wanneer draag je bepaalde kleding, welke
kleding past bij welke culturen, welke kleren
droegen de mensen vroeger?
Natuurlijk zullen de lokalen ingericht worden
rondom dit thema.

Officiele opening Brede School Academie

Wisselmiddagen kleuters
Vanaf volgende week stoppen we met de
wisselmiddagen op maandag en donderdag.
Voor de jongste kleuters wordt dit te onrustig
en de grootte van de groepen staat dit ook niet
meer toe.
Natuurlijk blijven we wel doorgaan met de
reken- en taalactiviteiten gericht op groep 2,
deze krijgen ze in hun eigen lokaal. Voortaan
mogen de kinderen dus naar hun eigen lokaal
gebracht worden.
Muziek in de klas

Gisteren is de Brede School Academie officieel
geopend. Wethouder Ruud Vermeulen was
aanwezig om het lint door te knippen.
Onze leerlingen zijn al een aantal weken bezig
en vinden het erg leuk en leerzaam.
Meer informatie kunt u lezen op:
Brede School Tiel - bsa
en op de facebookpagina Brede School TielOost.
Opstekers

De kinderen van groep 5 en 6 krijgen elke
donderdag muziekles van de docenten van de
Plantage. Verder hebben wij nog steeds een
actief schoolorkest dat elke donderdagmiddag
oefent op school. Samen met de orkesten van
de andere scholen vormen zij een groot MIK
orkest. Aanstaande donderdag is er weer een
grote repetitie op de Plantage, vervoer voor
onze leerlingen is al geregeld.
Vanaf nu mogen de leerlingen van groep 5 en
6 elke vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 15.30
uur oefenen in de klas voor de grote uitvoering
aan het einde van dit schooljaar.

Aiden, welkom in groep 4! Gezellig dat je weer bij
ons in de klas zit!
Een opsteker voor onze voetballers die elke keer zo
trouw naar de trainingen komen! Natuurlijk ook een
opsteker voor de trainers!

Ouderenquete
Uw mening over onze school vinden wij
belangrijk. Die helpt ons om onze kwaliteit in
kaart te brengen en te verbeteren. Daarom
organiseren wij dit jaar een
tevredenheidsonderzoek en nodigen wij u uit
om hieraan deel te nemen.
Wij vragen u vriendelijk om uw mening over
onze school en ons onderwijs met ons te
delen. Dat kunt u doen door op het internet
een vragenlijst in te vullen. Deze week heeft u
via de mail een link en een wachtwoord voor
deze vragenlijst ontvangen. Wij bieden u de
mogelijkheid om gebruik te maken van de
computers op school.

De kinderen van groep 3 hebben tijdens de
school!week zo goed gezorgd voor alle opa’s en
oma’s die op de thee waren! Dat is zeker een
opsteker waard.
De kinderen uit de sterklas van juf Elma verdienen
ook een opsteker. Zij komen elke woensdagmiddag
trouw en werken heel erg hard! Juf is trots op jullie!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

