WEEKBULLETIN

Week 27

Belangrijke data in juni en juli:
Do 07/07: Afscheid groep 8 19.00uur
Vrij 08/07: Laatste schooldag, groep 1
t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij
Gefeliciteerd

Deze week zijn jarig:
07/07 Ayoub Baddou
07/07 Job Knoppers
07/07 Dennis van Os
Gefeliciteerd en een fijne verjaardag
toegewenst!
Verder hebben we in juli nog veel
jarigen:
13/07 Antoon Swinkels
15/07 Kiandra Bodewes
15/07 Dion van Tuil
21/07 Sena Kajjot
25/07 Beau van Neerbos
25/07 Rokhaya Tiam
27/07 Azra Öztürk
28/07 Naomy Penzen
29/07 Dilara Bilir
Ook deze leerlingen wensen wij alvast
een fijne verjaardag.
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Afscheid groep 8
Op donderdag 7 juli nemen wij afscheid
van onze groep 8. Onze leerlingen
zullen over de rode loper als echte
filmsterren onthaald worden. We
verwachten de kinderen rond 19.00 uur
op school. Natuurlijk zijn familieleden
ook van harte uitgenodigd.
De laatste schooldag
Het einde van het schooljaar komt nu
echt in zicht. Op vrijdag 8 juli sluiten wij
dit schooljaar af met alle kinderen.
We willen er graag een feestelijke
ochtend van maken voor onze
leerlingen. We gaan een vossenjacht
organiseren. We zijn heel erg blij met
alle ouders die ons hierbij gaan helpen.
Door de vele aanmeldingen van ouders
kunnen alle leerkrachten zich als vos
gaan verspreiden door de wijk,
superleuk! De kinderen moeten een
bepaalde route gaan lopen en op zoek
naar leerkrachten van de Regenboog
die “vermomd” langs de route te vinden
zijn. De ouders die willen helpen krijgen
zo snel mogelijk informatie over deze
ochtend.

Groepsverdeling 2016-2017
Groep 1/2A Jeannette Jansen en
Sophia van Zuilen
Groep 1/2B Ingrid Kramer-Freher en
Sophia van Zuilen
Groep 3
Cunie Harteman
Groep 4/5 Elma van Munster
Groep 6
Ingrid Kleijnen en Gonny
Pitlo
Groep 7
Dami Esteban Soyer
Groep 8
Mariëlle van de Graaf en
Susan van Buuren
Onderwijsassistenten:
Herma Smith, Liesbeth Jansen en Lucy
Forster.

Opstekers

Lorenzo en Alec uit groep 5 hielden
samen een boekbespreking.

Er zal nog overleg gevoerd worden over
de specifieke werkdagen van mensen.
Verder is het nog niet bekend wie het
zwangerschapsverlof van Lucy gaat
vervangen.
Vakantierooster 2016-2017
Hierbij het vakantierooster voor het
schooljaar 2016-2017. Deze week
ontvangt u het rooster voor het hele
schooljaar met alle vrije dagen en
studiedagen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

17/10 t/m 21/10
26/12 t/m 06/01
27/02 t/m 03/03
14/04 t/m 17/04
24/04 t/m 05/05
25/05 t/m 26/05
05/06
10/07 t/m 18/08

Agnesa, Sudenaz en Ayoub hebben een
nieuw boek gekozen en zitten heerlijk te
lezen.

Avondje uit met groep 8, eerst bowlen
en daarna gezellig samen eten en
buskruiten in de school.

samengewerkt aan een creatieve
opdracht.
Goed bezig meiden!

Groep 4 oefent enthousiast met de
boekjes van toneellezen.
Lekker klimmen tijdens de gymles!
Esmee, Sudenaz en Yeliz vinden het
geweldig!

De meiden van groep 7 zijn begonnen
aan een lessenreeks “meidenvenijn”. Dit
zijn lessen die speciaal gemaakt zijn
voor meisjes. Het gaat over de manier
hoe meiden met elkaar omgaan. Ze
hebben hard gewerkt, in de eerste les
werd er gekeken naar elkaars
kwaliteiten. In het nieuwe schooljaar
zullen ze hiermee verder gaan.
Afgelopen vrijdag brachten ze hun
goede ervaringen meteen in de praktijk.
Na 3 uur werd er nog gezellig

