WEEKBULLETIN

Week 38

Belangrijke data in september:
Di 23/09: 10 minutengesprekken
Do 25/09: 10 minutengesprekken
Vr 26/09: groep 1/2 B vrij

Gefeliciteerd

Fruit op school!
Zoals u wel zult weten stimuleren wij het
eten van fruit en groente. Daarom willen
wij dat de kinderen als pauzehap een stuk
fruit of groente meenemen. De
leerkrachten besteden hier aandacht aan
in de groep.
In sommige groepen gaat het heel erg
goed, alle kinderen nemen fruit of groente
mee. Er zijn ook groepen waarin nog heel
veel kinderen brood of koek meenemen.
Dit is niet de bedoeling. Wij willen alle
ouders en verzorgers vragen om hier op te
letten.

Brede school academie
Deze week zijn jarig:
15/09 Utku Gürsoy
17/09 Rayan Bambacht
17/09 Yeliz Güven
Van harte gefeliciteerd en een fijne
verjaardag!

Welkom op school!
Afgelopen maandag is Jarno Sales bij ons
in groep 8 gestart. Wij wensen hem een
hele fijne tijd op de Regenboog. Seane
Smoorenburg is al gestart in groep 1,
maar we hadden haar nog niet
verwelkomd in ons weekbulletin. Wij
wensen haar een fijne tijd bij ons op
school.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Afgelopen week is de Brede School
Academie weer van start gegaan. De
leerlingen van groep 7 en 8 zijn begonnen
aan hun tweede jaar. Voor de kinderen
van groep 6 waren afgelopen week de
eerste twee bijeenkomsten. De kinderen
waren erg enthousiast en we hopen
natuurlijk dat ze dit blijven!

Eerste contactavond
Afgelopen week heeft u de aankondiging
ontvangen van de eerste contactavond
van dit schooljaar. U kunt op deze brief
uw voorkeur voor een dag aangeven. Bij
de uitnodiging zat een formulier waarop u
informatie over uw kind kwijt kunt. In de

loop van de week ontvangt u een
uitnodiging met de dag en het tijdstip
waarop u verwacht wordt.

Vreedzame School
Afgelopen week heeft u via de mail de
eerste nieuwsbrief van de Vreedzame
School gekregen. In deze nieuwsbrief
wordt verteld aan welk blok we werken en
wat er zoal aan bod komt in de lessen.
De kinderen van groep 1 t/m 6 hebben
een kletskaart mee naar huis gekregen.
Hierop staan wat suggesties voor ouders.

Opstekers
Een opsteker voor Celina, Lydia, Nazlı en
Rowan uit groep 5. Zij hebben heel hard
gewerkt tijdens de gymles. Tijdens de
estafetterace konden ze een hele hoge
toren bouwen. Knap hoor!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Juf Jeannette van groep 1/2 A is
supertrots. Alle kinderen uit de groep
hadden fruit meegenomen! Dat verdient
een opsteker.

