WEEKBULLETIN

Week 14

Belangrijke data in april:
Di 01/04: Maandviering 14.15 uur
Di 01/04: Schoolfotograaf
Vrij 04/04: Groep 1/2 vrij
Do 17/04: Studiemiddag, groep 1 t/m 8 vanaf
12.00 uur vrij
Vrij 18/04: Groep 1 t/m 8 vrij
Ma 21/04: Groep 1 t/m 8 vrij
Vrij 25/04: Koningsspelen
Ma 28/04 t/m vrij 09/05: Meivakantie
Gefeliciteerd

Om 08.15 uur wordt de foto gemaakt van
groep 8 samen met de leerkrachten. We
verwachten de leerlingen van groep 8 deze
dag rond 08.10 uur op school.

Vanaf 08.20 uur worden de foto’s gemaakt van
onze leerlingen met hun broers en zussen die
niet bij ons op school zitten. Om 08.30 uur
beginnen de lessen voor onze leerlingen. Het
is de bedoeling dat alle kinderen dan naar de
groep gaan. Ze worden voor de foto even
opgehaald. Er is een leerkracht die het geheel
coördineert.
De portretfoto’s, groepsfoto’s en de foto’s van
broers en zussen die hier op school zitten
worden tijdens schooltijd gemaakt.

Deze week zijn jarig:
30/03 Ouissal Chikri
03/04 Tygo Bosman
06/04 Diena Tahri

Omdat de schoolfotograaf komt zullen de
kinderen van groep 3 en 4 dit keer niet gaan
zwemmen.
Koningsspelen

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Welkom op school
We verwelkomen Bilal Gaoui in groep 8. Wij
wensen hem een fijne tijd op de Regenboog.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 1 april a.s. is de fotograaf weer op
onze school. We hebben een rooster gemaakt
om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Wij doen mee aan de Koningsspelen!
De Koningsspelen vinden dit jaar plaats op
vrijdag 25 april 2014, de laatste vrijdag voor
de meivakantie. Op 26 april is het Koningsdag.
De Koningssportdag vormt het hart van deze
vrolijke en sportieve dag en wordt
voorafgegaan door een goed maar bovenal
feestelijk Koningsontbijt.
Na het Koningsontbijt starten wij de

Koningssportdag om 09:30 uur met de dans en
het liedje “Doe de Kanga” van Kinderen voor
Kinderen.
Daarna zullen de groepen 5 t/m 8 vertrekken
naar het TEC veld. Ze gaan daar samen met
de kinderen van de Prins Willem
Alexanderschool en de Achtbaan een toernooi
te spelen, Koningsbal.
De groepen 1t/m 4 gaan op ons plein allerlei
spelen doen rondom het thema Koningsdag.
We draaien die dag continurooster, dus de
kinderen lunchen op school. Groepen 5 t/m 8
doen dat op het TEC veld . Graag die dag aan
uw kind een lunchpakket meegeven!.
De kinderen zijn die dag uit om 14.00 uur!
De kinderen van groep 5 t/m 8 lopen vanuit het
TEC veld terug naar school.
Om deze dag goed te laten verlopen
hebben we uw hulp nodig!
Bij de groepen 1 t/m 4 hebben we ouders
nodig die een groepje willen begeleiden.
Bij de groepen 5 t/m 8 hebben we ouders
nodig die een team willen begeleiden en
eventueel spelbegeleider willen zijn.
U kunt u inschrijven op de intekenlijst bij de
groepen. Ook in de hal komt een intekenlijst te
hangen.
Fout in de factuur
Pas geleden heeft u de factuur gekregen van
het schoolfonds, zwemmen, schoolreis en
kamp. In de uitleg van de bijdragen staat een
fout. Groep 4 staat dubbel vermeld bij de
schoolreisjes, dit is niet de bedoeling. Het
bedrag van het schoolreisje van groep 4
bedraagt dit schooljaar 25 euro.
Het bedrag dat in rekening gebracht is klopt
overigens wel.
Ouderenquete
Uw mening over onze school vinden wij
belangrijk. Die helpt ons om onze kwaliteit in
kaart te brengen en te verbeteren. Daarom
organiseren wij dit jaar een
tevredenheidsonderzoek en nodigen wij u uit
om hieraan deel te nemen.
Wij vragen u vriendelijk om uw mening over
onze school en ons onderwijs met ons te
delen. Dat kunt u doen door op het internet
een vragenlijst in te vullen. Deze week
ontvangt u via de mail een link en een
wachtwoord voor deze vragenlijst. Wij bieden u
de mogelijkheid om gebruik te maken van de
computers op school.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Opstekers
Esmee hangt haar kaartje op onze
gevoelsbarometer. Ze is verliefd en durft daar
over te vertellen. Leuk!

Judith uit groep 8 schrijft keurig in haar
schriften. Super!

