WEEKBULLETIN

Week 20

Belangrijke data in mei:
Di 13/05: 10 minutengesprekken
Do 15/05: 10 minutengesprekken
Vrij 16/05: groep 1/2 vrij
Woe 28/05: maandviering 11.30 uur
Do 29/05 en vr 30/05: groep 1 t/m 8 vrij

van de Achtbaan en de Prins Willem
Alexanderschool.
We kijken terug op een zonnige en
gezellige dag. We willen alle ouders
die geholpen hebben hartelijk
bedanken voor hun inzet.

Welkom op school!
Deze week verwelkomen we drie
nieuwe leerlingen. Nassim Badou,
Emrah Güven en Noussaiba Badou
gaan starten in groep 1.
Wij wensen hen een fijne tijd op de
Regenboog.
Koningsspelen

Vrijdag 25 april deden we mee met de
Koningsspelen. Veel kinderen waren in
het oranje en samen met het prachtige
weer zorgde dat voor een vrolijk
plaatje.
We zijn gestart in de groepen met een
ontbijt en daarna dansten we met de
hele school de Kanga op het
schoolplein.
De leerlingen van groep 1 t/m 4
hadden daarna een programma op
school en de leerlingen van groep 5
t/m 8 gingen naar het TEC veld voor
een toernooi samen met de kinderen
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Verkiezingen MR
De Medezeggenschapsraad (MR) van
OBS De Regenboog bestaat uit 4
mensen: 2 leraren, Karin Schneiders
en Jeannette Jansen en 2 ouders,
Cathy Cools en Caroline Bosman.
Iedere school is bij wet verplicht om
een MR te hebben en op belangrijke
punten heeft deze raad instemmingsof adviesrecht. De MR geeft gevraagd
en ongevraagd advies over
beleidszaken aan de schooldirectie.
Als MR-lid ben je dus een serieuze en
gewaardeerde gesprekspartner van
onze directrice Mariëlle Klasen om het
leren en werken op onze school zo
optimaal mogelijk te maken voor onze
leerlingen, maar ook voor onze leraren.

In de MR neem je als ouder zitting voor
de duur van 2 jaar, daarna volgen
verkiezingen. Je kunt je dan wel of niet
herkiesbaar stellen.
In mei 2014 is het weer tijd voor
verkiezingen. Zowel Cathy Cools als
Caroline Bosman stellen zich
herkiesbaar, maar iedere ouder van
onze school kan zich kandidaat stellen
voor deze post.
Indien u zich ook kandidaat wilt stellen
voor deze post, dan dient u te voldoen
aan de volgende eisen:
- u bent ouder van (ten minste) één
leerling op OBS De Regenboog;
- uw (jongste) kind zit niet hoger dan
groep 6 (zodat u 1 termijn van 2 jaar
kunt volmaken).
U kunt uw kandidaatstelling - bij
voorkeur schriftelijk - indienen bij één
van de huidige MR-leden tot uiterlijk 16
mei 2014.
Hebben zich op 16 mei 2014 geen
nieuwe kandidaten gemeld, dan zullen
de herkiesbare leden automatisch de
vacatures gaan vervullen. Zijn er
meerdere kandidaten, dan volgen er
verkiezingen.
Iedere ouder met kind(eren) op OBS
De Regenboog zal dan tussen 26 mei
1014 en 30 mei 2014 in de
gelegenheid worden gesteld om via
een stembiljet zijn of haar keuze
kenbaar te maken. In de week volgend
op 30 mei 2014 zal de uitslag bekend
worden gemaakt.
In de MR-vergadering van 5 juni 2014
zal de nieuwe oudergeleding
kennismaken met de overige MRleden. Met de start van het nieuwe
schooljaar zal de nieuwe MR officieel
in functie treden.
Karin Schneiders (k.schneiders@opo-r.nl)
Jeannette Jansen (j.jansen@opo-r.nl)
Cathy Cools (familie_cools@upcmail.nl)
Caroline Bosman (hcbosman@online.nl)

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Muziek in de klas (MIK)
Voor de vakantie hebben de kinderen
van groep 4 tijdens de MIK les kennis
kunnen maken met verschillende
muziekinstrumenten. Volgend jaar, in
groep 5, gaan ze les krijgen op een
van deze instrumenten.
Op de foto’s is te zien dat de kinderen
genoten hebben van de les.

