WEEKBULLETIN

Week 16

Belangrijke data in april:
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

kijken terug op een gezellige middag. Op
16 april zijn onze jongens aan de beurt.
Het schema van de jongens is als volgt:
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

Koningsspelen

Gefeliciteerd!

Deze week zijn jarig:
14/04 Petra van Tuil
16/04 Alec van Kappel
19/04 Fatima Fala
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne
verjaardag toegewenst!

We zijn druk bezig met de voorbereiding
van de Koningsspelen.
We zijn nog steeds op zoek naar ouders
die willen helpen, met name voor de
groepen 5 t/m 8 komen we mensen tekort.
In de hal staat een bord waarop u zich in
kunt tekenen.
Fruit in de pauze

Schoolvoetbaltoernooi

Onze meiden hebben afgelopen
woensdag hun toernooi gevoetbald. We
zijn niet in de prijzen gevallen, maar we
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Dinsdag, woensdag en donderdag zijn
onze fruitdagen. Dit betekent dat alle
kinderen groente of fruit meenemen als
pauzehap. We zien dat de meeste
kinderen zich heel goed aan de afspraak
houden. Er wordt goed fruit gegeten en
een stuk komkommer, paprika of tomaat
is natuurlijk ook een lekker tussendoortje!

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. Vorige
week heeft u via de mail een link en een
wachtwoord voor deze vragenlijst
ontvangen. Een aantal ouders hebben
deze lijst al ingevuld, helaas zijn het er
nog niet zoveel. We hopen dat er meer
mensen zijn die de lijst in willen vullen. Wij
bieden u de mogelijkheid om gebruik te
maken van de computers op school.
U kunt de lijst vinden onder de volgende
link:

De voetbalmeiden van de Regenboog
verdienen een opsteker. Helaas niet in de
prijzen gevallen, maar wel lekker
gespeeld!

http://nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php
Als u op de link gaat staan, de control
toets indrukt en klikt, dan komt u bij de
vragenlijst.
Wachtwoord: 45D9B8
Opstekers

Berkay heeft een mooi gedichtje
voorgedragen tijdens de leesles. Mooi
voorgelezen hoor!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Vandaag namen we afscheid van Insaf en
Dikra, ze gaan verhuizen. Tot ziens lieve
meiden, veel plezier op jullie nieuwe
school!

