WEEKBULLETIN

Week 22

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

Het was een prachtige zonnige dag, de
kinderen en leerkrachten hebben
genoten! Op de website van onze
school zijn wat foto’s geplaatst.
Entreetoets groep 6 en 7

Schoolreis groep 3 en 4

Er wordt hard gewerkt door de
kinderen van groep 6 en 7 aan de
entreetoets. Voor deze gelegenheid
zijn ze even een combinatieklas onder
leiding van meester Dami en zitten de
kinderen van groep 5 boven in het
lokaal van groep 7. Na Pinksteren
zullen de groepen weer in hun normale
samenstelling en in hun eigen lokaal
aan het werk gaan.

Maandag 19 mei zijn de kinderen van
groep 3 en 4 op schoolreis geweest. In
de ochtend zijn ze op de bus gestapt
en uitgezwaaid door alle kinderen van
de school!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Kinderraad
Zoals jullie weten zitten er twee
kinderen van onze school in de
kinderraad. Sylvester en Achraf
vertegenwoordigen onze school.
In de vergadering van 24 april heeft de
kinderraad besloten om kinderkleding
in te gaan zamelen. Er bestaat in Tiel
een kledingbank waar gezinnen die
geen kleding kunnen betalen, gratis
kleding uit mogen zoeken. Klesteo
(Kleding- en Speelgoedbank Tiel en

omstreken) is een non profit
organisatie en draait volledig op
vrijwilligers. Meer informatie over
Klesteo kunt u lezen op
www.klesteo.nl.

Opstekers

De kinderraad is op zoek naar:
- Kinderkleding schoon en in
goede staat met name in de
maat 170-176 en maat S
- Rugtassen
- Nieuw ondergoed
- Verkleed-, zwem en
sportkleding
Babykleding is er op dit moment
genoeg, er wordt expliciet gezocht
naar kleding in grote kindermaten.
De kleding kan mee naar school
genomen worden in een afgesloten
plastic zak. De actie loopt de hele
maand juni.
Brede school academie
Vandaag hebben de kinderen die door
ons geselecteerd zijn voor de tweede
groep van de Brede School Academie
een brief gekregen.
In de brief wordt uitgelegd wat de
Brede School Academie is. De
geselecteerde kinderen en hun ouders
zijn uitgenodigd voor de
informatieavond op woensdag 4 juni.
De kinderen zijn op deze avond ook
van harte welkom.
Inmiddels is de eerste groep van de
BSA goed gestart en volgend
schooljaar starten we met een tweede
groep, er komt een groep 6 bij.
Het is van groot belang dat men op
deze avond komt. Als er ouders niet
kunnen komen dan willen wij dat ze
zelf contact opnemen met de
leerkracht, intern begeleider of
directeur.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

De kleutergroepen werken aan het
thema verkeer. Op de foto’s is te zien
dat de kinderen van alles doen rondom
dit thema!
Nemo en Djano hebben een mooie
garage gebouwd en buschauffer
Akram heeft iedereen veilig naar
Marokko gebracht!
Dinsdag 27 mei wordt er voor alle
kleuters en de peuters van de Flattekat
een verkeerscircuit georganiseerd. Dit
wordt geregeld door onze stagiaires,
leuk!

