WEEKBULLETIN

Week 5

Belangrijke data in januari:
Vr 31/01:
maandviering 14.15 uur
Gefeliciteerd

Deze week zijn jarig:
27/01 Mohamed Chikri Chikri
27/01 Kyan Kwadijk
27/01 Brandy de Rijk
Van harte gefeliciteerd met jullie
verjaardag!
Brede School Academie
Afgelopen woensdag was de
informatie avond voor de kinderen en
hun ouders die geselecteerd zijn voor
de Brede School Academie.
Deze avond was op de locatie waar
ook de lessen gegeven gaan worden:
het regionaal archief.
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

De kinderen en ouders hebben uitleg
gekregen over de academie. Ze
kunnen schriftelijk aangeven of ze zich
in willen schrijven voor de academie,
dit kan tot 31 januari. Als alle
inschrijvingen binnen zijn dan volgt er
een gesprek met de kinderen en hun
ouders waarin zij hun motivatie aan
kunnen geven. Er zullen van onze
school uiteindelijk 5 kinderen
geselecteerd gaan worden. De Brede
School Academie gaat van start op
dinsdag 18 maart a.s..
Onderwijsinspectie
Op dinsdag 28 januari krijgen we
bezoek van de onderwijsinspectie. De
inspecteur zal in de ochtend
gesprekken voeren met de directeur en
intern begeleider, documenten
bestuderen en de groepen bezoeken.
Ze zal haar bevindingen terugkoppelen
in een rapport wat wij uiteraard weer
communiceren met de ouders van
onze school en andere
belanghebbenden.
Idem Dito
De kinderen van groep 6 en 7 zijn
uitgenodigd om zich in te schijven voor
Idem Dito. Idem Dito is een
professionele musical van en voor de
Tielse basisscholen.

Het is een geweldige en unieke
ervaring om hieraan mee te mogen
doen.
De kinderen die door ons geselecteerd
zijn worden op zondag 2 februari op de
Plantage verwacht om auditie te doen.
Maandviering
Op vrijdag 31 januari is er weer een
maandviering. Ouders en andere
belangstellenden zijn vanaf 14.15 uur
van harte welkom in de hal van de
school.
Opstekers
Een opsteker voor Mohamed uit groep
6. Hij heeft de “muziekbattle” tussen de
Achtbaan en de Regenboog
gewonnen. Goed gedaan Mohamed!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Een opsteker voor Berkay uit groep 4.
Hij heeft heel goed zijn best gedaan bij
het knutselen. Het resultaat mag er
zijn: een mooie pinguïn.

