WEEKBULLETIN

Week 17

Belangrijke data in april:
Vrij 25/04: Koningsspelen
Ma 28/04 t/m vrij 09/05: Meivakantie

Koningsspelen

Gefeliciteerd!

Vrijdag 25 april doen we mee aan de
Koningsspelen. We starten de dag met
een heerlijk ontbijt. Daarna openen we
de sportieve dag met een dans op het
lied “Doe de Kanga” van Kinderen voor
Kinderen.
Groep 1 t/m 4 blijft op school en heeft
de rest van de dag een sportief
programma op het plein en in de
groepen.
Groep 5 t/m 8 vertrekt na het ontbijt
naar het TEC terrein. Zij gaan samen
met de leerlingen van de Achtbaan en
de Prins Willem Alexanderschool een
toernooi “Koningsbal” spelen.
Gezien het programma van deze dag
is het belangrijk dat de kinderen
sportieve kleding dragen waarin ze
lekker kunnen bewegen.

Deze week zijn jarig:
21/04 Mariam Chikri Chikri
22/04 Ciska Laponder
23/04 Oumnia Errais
25/04 Achraf Kajjot
26/04 Azranur Pala
In de vakantie zijn jarig:
29/04 Sascha van Kappel
02/05 Mikey van Baren
03/05 Nazlı Önder
04/05 Lavinya van Geffen
06/05 Efehan Tunc
08/05 Lisanne Verschuur
Van harte gefeliciteerd en een hele
fijne verjaardag toegewenst!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Er is deze dag een continurooster. Het
is de bedoeling dat alle kinderen zelf
een lunchpakket mee naar school
nemen. De leerlingen van groep 1 t/m
4 lunchen op school en de kinderen
van groep 5 t/m 8 lunchen op het TEC
terrein.
Om 14.00 uur zijn alle kinderen uit. De
leerlingen van groep 5 t/m 8 lopen
vanaf het TEC terrein gezamenlijk
terug naar school.

We hopen op een gezellige en zonnige
dag!
Opstekers

Een opsteker voor de jongens van ons
voetbalteam. Goed gespeeld!

Sylvester heeft een broertje gekregen,
hij heet Jayden! Van harte gefeliciteerd
en heel veel geluk samen!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Een opsteker voor verkoopster
Charissa. Zij heeft Ber aan een hele
nieuwe garderobe geholpen.

