WEEKBULLETIN

Week 24

Belangrijke data in juni:
Vrij 13/06: groep 1/2 vrij
Za 14/06: korfbaltoernooi
Di 17/06: schoolreis groep 1/2
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
Inas is 4 jaar geworden en begonnen in
groep 1. Wij wensen haar een fijne tijd op
de Regenboog!
Gefeliciteerd

Schoolkorfbaltoernooi

Zaterdag 14 juni is het
schoolkorfbaltoernooi. Door het slechte
weer van vorige week hebben we helaas
niet kunnen trainen, maar dat zal de pret
niet drukken.
Alle deelnemers worden om 08.45 uur op
het korfbalterrein verwacht, daar worden
ze opgevangen door hun juf of meester.
De kinderen krijgen ter plekke een shirt.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf
eten en drinken meenemen en bij zonnig
weer zonnebrandcrème.
De poulewedstrijden zijn rond 12.30 uur
afgelopen, daarna worden eventueel de
halve finales en finales gespeeld. Het
toernooi is uiterlijk om 14.30 uur
afgelopen. We hopen op een sportieve,
gezellige en droge dag!
Avondvierdaagse

Deze week zijn jarig:
09/06 Marco van de Ven
11/06 Dunya Sarwari
13/05 Marvin van Soelen
Van harte gefeliciteerd en een fijne
verjaardag!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

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.
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
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.
komen dan willen wij dat ze zelf contact
opnemen met de leerkracht, intern
begeleider of directeur.
De Regenboog op Facebook
Sinds een aantal weken 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
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Opstekers
De fruitdagen in groep 3 zijn een succes!
Juf Cunie was zo trots op de kinderen dat
ze getrakteerd heeft, en bij een feestje
mag dan best een kaasstengel gegeten
worden.

De juffen van groep 4 zijn ook heel trots.
Tijdens de rekenles kunnen de kinderen
elkaar heel goed helpen!

