WEEKBULLETIN

Week 21

Belangrijke data in mei:
Woe 28/05: maandviering 11.30 uur
Do 29/05 en vr 30/05: groep 1 t/m 8 vrij

Rond 4 uur zijn de kinderen allemaal
weer terug op school. We hopen op
een gezellige dag!
Bezoek Turkse moskee en kerk

Gefeliciteerd
Op 21 mei is Feyzanur Aliskan jarig.
Van harte gefeliciteerd met je
verjaardag en een hele fijne dag
toegewenst!
Schoolreis groep 3 en 4

De leerlingen van groep 6 en 7 zullen
maandagochtend een bezoek brengen
aan de Turkse moskee en de
Maartenskerk. Dit bezoek is in het
kader van het levensbeschouwelijk
onderwijs op onze school. Rond half 9
lopen ze gezamenlijk weg van school
en rondom de middagpauze zullen ze
weer terug zijn.
Entreetoets groep 6 en 7

Maandag 19 mei zullen de leerlingen
van groep 3 en 4 op schoolreis gaan.
Dit keer gaat de reis naar park Tivoli in
Berg en Dal. De kinderen moeten
gewoon om half 9 op school zijn. Ze
krijgen eten en drinken in het park,
maar natuurlijk mogen ze nog extra
drinken meenemen en wat snoep.
Voor de kinderen is het prettig als ze
makkelijke speelkleding dragen.
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Deze week gaan de kinderen van
groep 6 en 7 starten met de
entreetoets. Deze toets is van Cito. Het
is een toets met veel taken voor

verschillende vakgebieden zoals
rekenen, taal, begrijpend lezen en
studievaardigheden.
De kinderen zullen hier langer dan een
week mee bezig zijn. De antwoorden
zullen verstuurd worden naar Cito. Van
elke leerling krijgen we een
rapportage, deze rapportage zal
besproken worden met ouders. De
leerlingen van groep 6 zullen tijdens
het maken van de toets in het lokaal
van groep 7 zitten.
Gezocht: ring
Roan uit groep 7 is tijdens het spelen
zijn gloednieuwe ring verloren! Hij
heeft al gezocht, maar helaas is de
ring tot nu toe niet gevonden.
Het gaat om een roestvrijstalen
(zilverkleurige) ring van ongeveer een
halve cm hoog met tribalmotieven.
Misschien heeft iemand de ring
gevonden en Roan zou heel blij zijn als
hij deze weer terug zou krijgen!
Opsteker
Een opsteker voor de kinderen van
groep 7. Afgelopen dinsdag hebben ze
practicum van juf Annie gehad. De
leerlingen moesten allerlei proefjes
doen. Iedereen vond de les leuk en er
werd heel goed meegedaan.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

