WEEKBULLETIN

Week 23

Belangrijke data in juni:
Woe 04/06: training korfbal
Woe 04/06: informatieavond BSA
Vrij 06/06: groep 1 t/m 8 vrij
Ma 09/06 en 10/06: groep 1 t/m 8 vrij
Vrij 13/06: groep 1/2 vrij
Za 14/06: korfbaltoernooi
Di 17/06: schoolreis groep ½
Vrij 20/06: zomerfeest
23/06 t/m 27/06: avondvierdaagse
Vrij 27/06: groep 1/2 vrij
Ma 30/06: maandviering 11.15 uur
Ma 30/06: schoolreis groep 5 t/m 7

Welkom op school
Uras is 4 jaar geworden en begonnen in
groep 1. Wij wensen hem een fijne tijd op
de Regenboog!
Gefeliciteerd

Deze week zijn jarig:
04/06: Larissa van Tuil
06/06: Umut Belhaj
06/06 Sudenaz Gürsoy
Van harte gefeliciteerd en een fijne
verjaardag!
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Schoolkorfbaltoernooi

Op zaterdag 14 juni is het weer tijd voor
het jaarlijkse korfbaltoernooi. Dit toernooi
wordt gehouden op het sportcomplex van
de korfbalvereniging Tiel ’72 aan de
Beethovenlaan in Tiel. Groep 3, 4, 5/6, 7
en 8 zullen dit jaar meedoen aan dit
toernooi.
Op woensdag 4 juni gaan de kinderen op
het terrein van de korfbalvereniging
oefenen. De kinderen die zich opgegeven
hebben, worden die avond om 18.15uur
verwacht op het korfbalveld. Er worden
dan twee oefenwedstrijdjes gespeeld.
Om 19.30uur zijn de kinderen klaar en
kunnen ze weer opgehaald worden.
Het schema voor de wedstrijddag zelf (op
14 juni dus) is nog niet bekend. In een
volgend weekbulletin volgt hierover meer
informatie.
Groot MIK concert groep 5 en 6
Het duurt nog even, maar op donderdag
19 juni gaan groep 5 en 6 weer een
bijzonder optreden verzorgen: het groot
MIK concert! Alle scholen in Tiel die
meedoen aan Muziek in de Klas (MIK)
treden dan samen op in de Betuwehal in
Tiel. In de middag is er onder schooltijd
een generale repetitie in de Betuwehal.
Hiervoor zoeken wij nog ouders die willen
rijden. U kunt zich opgeven bij juf Elma.

De generale repetitie duurt tot 15.00uur,
dus we zijn rond 15.15uur weer terug op
school.
Het groot MIK concert vindt aan het einde
van de middag plaats. De kinderen van
groep 5 en 6 worden om 16.45u verwacht
in de hal, zodat ze zich kunnen
klaarmaken voor het optreden. Het concert
begint om 17.00uur en duurt ongeveer 45
minuten. Na afloop mogen de kinderen
met hun ouders mee naar huis. Hun
instrumenten nemen ze dan ook mee. De
volgende dag willen we de instrumenten
graag weer terug op school hebben, want
die worden opgehaald door de Plantage.

De kinderraad is op zoek naar:
- Kinderkleding; schoon en in goede
staat met name in de maat 170176 en maat S
- Rugtassen
- Nieuw ondergoed
- Verkleed-, zwem en sportkleding

Avondvierdaagse

Brede school academie

Dit jaar wordt de avondvierdaagse
gelopen in de week van 23 – 27 juni. We
verzamelen en vertrekken vanaf
‘Wandellust’, op de Peppellaan, om 17.45
uur. Iedere avond wandelen we 5 KM.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun
kinderen en moeten dus meelopen.
De kosten bedragen 6 euro per kind,
inclusief medaille.
Bij de leerkracht van uw kind kunt u een
inschrijfformulier halen. Wilt u dit
inschrijfformulier vóór 13 juni inleveren
samen met 6 euro in een envelop bij de
leerkracht van uw zoon, dochter?
Kinderraad
Zoals jullie weten zitten er twee kinderen
van onze school in de kinderraad.
Sylvester en Achraf vertegenwoordigen
onze school.
In de vergadering van 24 april heeft de
kinderraad besloten om kinderkleding in te
gaan zamelen. Er bestaat in Tiel een
kledingbank waar gezinnen die geen
kleding kunnen betalen, gratis kleding uit
mogen zoeken. Klesteo (Kleding- en
Speelgoedbank Tiel en omstreken) is een
non profit organisatie en draait volledig op
vrijwilligers. Meer informatie over Klesteo
kunt u lezen op www.klesteo.nl.
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Babykleding is er op dit moment genoeg,
er wordt expliciet gezocht naar kleding in
grote kindermaten.
De kleding kan mee naar school genomen
worden in een afgesloten plastic zak. De
actie loopt de hele maand juni.

Op woensdagavond 4 juni is de informatie
avond voor de leerlingen en ouders van de
Brede School Academie. Deze avond
wordt georganiseerd voor de nieuwe
leerlingen voor het schooljaar 2014-2015.
Vorige week hebben deze kinderen een
uitnodiging gekregen.
Het is van groot belang dat men op deze
avond komt. Als er ouders niet kunnen
komen dan willen wij dat ze zelf contact
opnemen met de leerkracht, intern
begeleider of directeur.
De Regenboog op Facebook
Sinds vorige week zijn we ook op
Facebook te vinden. We zullen regelmatig
nieuws en berichten op onze pagina
plaatsen. Als u ons wilt volgen dan kunt u
onze “liken”.
https://www.facebook.com/pages/DeRegenboogTiel/1456501124589150?ref=hl

Zomerfeest

Vrijdag 20 juni vieren wij ons jaarlijkse
zomerfeest van 17.00 tot 19.00 uur.
Het thema van dit jaar is…SPORT!
We verwachten iedereen die dag in
sportieve kleding om mee te doen met
allerlei leuke spelletjes. Natuurlijk is er ook
allerlei lekkers te eten en hebben we leuke
prijzen om te winnen. Wij hebben die dag
ouders nodig die het leuk vinden om te
helpen. Vanaf woensdag 4 juni staat er
een bord in de hal waarop u zich in kunt
schrijven.
Opstekers
Opsteker voor groep 6/7: ze werken super
hard aan de entreetoets!
Opsteker voor groep 5: ze hebben zelf
voorgesteld om in het warmere lokaal
boven te gaan zitten, zodat groep 6/7 in
het koelere lokaal beneden de toets kon
gaan maken. Dat vinden we erg zorgzaam
van groep 5 en super lief!
Keano en Lukas hebben een broertje, hij
heet Kenji. Van harte gefeliciteerd en heel
veel geluk toegewenst.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Een opsteker voor Mike, Mikey, Judith en
Bilal. Zij hebben met hun groepje de
meeste smileys gehaald en mogen voor
de klas een leuke activiteit bedenken.

