WEEKBULLETIN

Week 25

Belangrijke data in juni:
Za 14/06: korfbaltoernooi
Di 17/06: schoolreis groep 1/2
Do 19/06: groot MIK concert gr 5/6
Vrij 20/06: zomerfeest
23/06 t/m 27/06: avondvierdaagse
Vrij 27/06: groep 1/2 vrij
Ma 30/06: maandviering 11.15 uur
Ma 30/06: schoolreis groep 5 t/m 7

Gefeliciteerd

Deze week zijn jarig:
19/06 Serano van Straten
20/06 Brayan van Rijn
Van harte gefeliciteerd en een fijne
verjaardag!
Schoolkorfbaltoernooi

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Zaterdag 14 juni is het
schoolkorfbaltoernooi. Door het slechte
weer van vorige week hebben we helaas
niet kunnen trainen, maar dat zal de pret
niet drukken.
Alle deelnemers worden om 08.45 uur op
het korfbalterrein verwacht, daar worden
ze opgevangen door hun juf of meester.
De kinderen krijgen ter plekke een shirt.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf
eten en drinken meenemen en bij zonnig
weer zonnebrandcrème.
De poulewedstrijden zijn rond 12.30 uur
afgelopen, daarna worden eventueel de
halve finales en finales gespeeld. Het
toernooi is uiterlijk om 14.30 uur
afgelopen. We hopen op een sportieve,
gezellige en droge dag!
Schoolreis groep 1/2
Dinsdag 17 juni gaan de kinderen van
groep 1 en 2 op schoolreis. We gaan dit
jaar naar boerderij de Boterbloem in
Amerongen. De kinderen gaan daar in
groepjes allerlei leuke dingen doen, zoals
boter of karnemelk maken, een tramritje
maken, en allerlei dieren bekijken.
Natuurlijk gaan ze ook lekker buiten
spelen of binnen in de speelhal.
We verwachten de kinderen om half 9 op
school, om half 10 vertrekken we. We
hebben een aantal ouders bereid
gevonden voor ons te rijden. Deze ouders
krijgen maandag een overzicht van de
auto-indeling en de routebeschrijving.
Rond half 3 ’s middags vertrekken we
weer richting school zodat we
waarschijnlijk rond 3 uur weer in Tiel zijn.

Het is voor de kinderen erg fijn als zij
kleding en schoenen dragen die tegen een
stootje kunnen en die passen bij het weer
(we zullen ook veel buiten zijn). Bij een
zonnige dag kunt u uw kind misschien ’s
morgens alvast insmeren met wat
zonnebrandcrème.
Een tas hoeven de kinderen niet mee te
nemen, we krijgen lekkere friet, een snack,
limonade, chips en een ijsje. We hopen op
een mooie dag. Wij hebben er zin in!
Groot MIK concert
Op donderdag 19 juni gaan groep 5 en 6
weer een bijzonder optreden verzorgen:
het groot MIK concert! Alle scholen in Tiel
die meedoen aan Muziek in de Klas (MIK)
treden dan samen op in de Betuwehal in
Tiel. In de middag is er onder schooltijd
een generale repetitie in de Betuwehal.
Hiervoor zoeken wij nog ouders die
willen rijden.
U kunt zich opgeven bij juf Elma. De
generale repetitie duurt tot 15.00uur, dus
we zijn rond 15.15uur weer terug op
school.
Het groot MIK concert vindt aan het einde
van de middag plaats. De kinderen van
groep 5 en 6 worden om 16.45u verwacht
in de hal, zodat ze zich kunnen
klaarmaken voor het optreden. Het concert
begint om 17.00uur en duurt ongeveer 45
minuten. Na afloop mogen de kinderen
met hun ouders mee naar huis. Hun
instrumenten nemen ze dan ook mee. De
volgende dag willen we de instrumenten
graag weer terug op school hebben, want
die worden opgehaald door de Plantage.
Tevredenheidsonderzoek
In de maand mei is er een
tevredenheidsonderzoek geweest. De
ouders, kinderen en het personeel van de
school hebben vragenlijsten ingevuld met
allerlei vragen over de school.
Inmiddels is het onderzoek afgerond en
hebben wij de resultaten hiervan binnen.
De bevindingen zijn inmiddels met het
team en de MR besproken.
De lijst is ingevuld door 13 ouders, 46
leerlingen en 15 medewerkers. Het
gemiddelde rapportcijfer wat deze groepen
ons geven is een 7,8.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Er zijn voor ons duidelijke punten
uitgekomen die we verder zouden kunnen
ontwikkelen en die we kunnen verbeteren.
Hier willen we graag samen met
leerlingen, ouders en personeel over
praten. Na de zomervakantie willen we
een bijeenkomst organiseren waarin een
aantal medewerkers in gesprek gaat met
ouders om samen tot een aantal
ontwikkelpunten voor de school te komen.
De basis voor dit gesprek zal het
tevredenheidsonderzoek zijn. We streven
ernaar om 1 of 2 ouders per groep bij
elkaar te laten komen, zodat we input
krijgen uit de verschillende groepen. U zult
hier binnenkort een uitnodiging voor
ontvangen.
Zomerfeest
Vrijdag 20 juni vieren wij ons jaarlijkse
zomerfeest. Het thema van dit jaar is
“sport”. Op het schoolplein staan tussen
17.00 en 19.00 uur allemaal leuke,
sportieve spellen klaar. Ook zijn er lekkere
hapjes verkrijgbaar in de sportkantine en
kunnen er natuurlijk weer mooie prijzen
gewonnen worden bij het rad van fortuin
en de bingo. De kinderen krijgen een
uitnodiging voor het feest waaraan
strookjes bevestigd zijn. Met deze
strookjes kunnen zij gratis een ijsje of een
stuk watermeloen en een frietje halen.
Natuurlijk is de hele familie welkom om het
feest mee te vieren.
De Regenboog op Facebook
Sinds een aantal weken zijn we ook op
Facebook te vinden. We zullen regelmatig
nieuws en berichten op onze pagina
plaatsen. Als u ons wilt volgen dan kunt u
onze pagina “liken”.
https://www.facebook.com/pages/DeRegenboogTiel/1456501124589150?ref=hl
Medezeggenschapsraad

In de week na de meivakantie zijn alle
ouders via het weekbulletin
geïnformeerd over de verkiezingen
binnen de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad.
Iedere ouder met één of meer kinderen
in groep 6 of lager op de Regenboog

mocht zich kandidaat stellen voor de
twee posten voor ouders binnen onze
MR. De twee zittende ouderleden
hadden zich herkiesbaar gesteld.
Nadat de vastgestelde termijn was
verstreken, bleek dat er zich geen
nieuwe kandidaten hadden
aangemeld. Dit wil zeggen dat er geen
verkiezingen worden gehouden: de
twee ouderleden die zich herkiesbaar
hadden gesteld vervullen dan
automatisch de vacatures.
In de laatste MR-vergadering is dit
besproken met de directie. Het
komende schooljaar zal de MR
ongewijzigd van start gaan met de
volgende personen:
Voor de oudergeleding: Cathy Cools
en Caroline Bosman.
Voor de personeelsgeleding: Jeannette
Jansen en Karin Schneiders.

Binnenkort ontvangt u een overzicht met
alle vakantie en vrije dagen voor het
komende schooljaar.
Opstekers

Feyzanur werkt hard, elke dag blijft ze op
school om haar werk af te maken. Goed
hoor!

Vakantierooster 2014-2015
2014:
20/10 t/m 24/10: herfstvakantie
22/12 t/m 02/01: kerstvakantie
2015:
23/02 t/m 27/02: voorjaarsvakantie
03/04 t/m 06/04: Pasen
27/04 t/m 08/05: meivakantie
14/05 en 15/05: Hemelvaart
25/05: tweede Pinksterdag
13/07 t/m 21/08: zomervakantie
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Een opsteker voor Yuri en Serano. Zij
hebben de vissenkom schoongemaakt en
dat was hard nodig. Dankjewel jongens!

