WEEKBULLETIN

Week 26

Belangrijke data in juni:
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

vermaakt. Iedereen kijkt terug op een
gezellige dag. De foto’s van deze dag
proberen we zo snel mogelijk op de
website te plaatsen.

Gefeliciteerd

Deze week zijn jarig:
25/06 Caemen Harte
25/06 Ibrahim Makhloufi
27/06 Joany van de Kolk
27/06 Sam Zwaan
Van harte gefeliciteerd en een fijne
verjaardag!
Welkom op school
Emy Septer is 4 jaar geworden en
begonnen in groep 1! Wij wensen haar
een hele fijne schooltijd op de Regenboog.
Schoolreis groep 1/2
Dinsdag 17 juni zijn de kinderen van groep
1/2 op schoolreis geweest. De reis ging dit
keer naar de Boterbloem in Amerongen.
De kinderen hebben zich heel goed
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Activiteiten Brede School Tiel Oost
Sportinstuif buiten! voor groep 3 t/m 8
Er zijn nog pekken bij het vijfde en laatste
blok van de naschoolse activiteiten
In dit blok ga je kennismaken met allerlei
verschillende (team)sporten. Waaronder
atletiek, softbal en voetbal, er worden
leuke spelletjes gedaan en nog veel meer.
De activiteiten vinden buiten plaats op de
atletiekbaan.
Groep 3,4, 5:
Dag+tijdstip: dinsdag, 15.30-16.30uur
Locatie:
sportpark De Lok, terrein
van atletiek vereniging Astylos,
Predikbroedersweg 10, Tiel
Data:
Juni: 24
Juli: 1, 8, 15

Groep 6,7,8
Dag+tijdstip: donderdag, 15.30-16.30uur
Locatie:
sportpark De Lok, terrein
van atletiek vereniging Astylos,
Predikbroedersweg 10, Tiel
Data:
Juni: 26
Juli: 3, 10, 17

Opstekers
Op donderdag 19 juni wat het grote MIK
concert. De deelnemers aan dit concert
verdienen een dikke opsteker, ze hebben
het heel goed gedaan!

Inschrijven is niet nodig!
Deelname gratis.
Fietscontrole groep 8
Het is bijna zover. Op 2,3 en 4 juli gaan de
leerlingen van groep 8 op kamp. Ze zullen
op de fiets naar Leusden gaan. Omdat we
er zeker van willen zijn dat iedereen op
een degelijke en veilige fiets rijdt, wordt er
op donderdagmiddag 26 juni een
fietscontrole gehouden. De leerlingen
krijgen van de leerkracht een checklist van
veilig verkeer Nederland mee, aan deze
“eisen” moet de fiets voldoen.
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 pagina “liken”.
https://www.facebook.com/pages/DeRegenboogTiel/1456501124589150?ref=hl
Vakantierooster 2014-2015
2014:
20/10 t/m 24/10: herfstvakantie
22/12 t/m 02/01: kerstvakantie
2015:
23/02 t/m 27/02: voorjaarsvakantie
03/04 t/m 06/04: Pasen
27/04 t/m 08/05: meivakantie
14/05 en 15/05: Hemelvaart
25/05: tweede Pinksterdag
13/07 t/m 21/08: zomervakantie
Binnenkort ontvangt u een overzicht met
alle vakanties en vrije dagen voor het
komende schooljaar.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

De kinderen van groep 4 hebben hun
laatste kennismakingsles met
instrumenten gehad. Vandaag waren de
blaasinstrumenten aan de beurt.

