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Week 28

Belangrijke data in juni en juli:
Di 08/07: rapportbesprekingen
Do 10/07: rapportbesprekingen
Vr 11/07: groep 1/2 vrij
Woe 16/07: afscheidsavond groep 8
Vr 18/07: laatste schooldag, vanaf 12.00
vrij

Brede school Tiel- Oost evenement

Gefeliciteerd

Deze week zijn jarig:
07/07 Ayoub Baddou
07/07 Dennis van Os
13/07 Antoon Swinkels
13/07 Tijmen Barten
Van harte gefeliciteerd en een fijne
verjaardag!
Rapportbesprekingen
Op dinsdag 8 juli en donderdag 10 juli
zullen de kinderen hun laatste rapport van
dit schooljaar krijgen. Het rapport lichten
we graag toe in een gesprek. De
uitnodiging hiervoor heeft u ontvangen.

Zaterdag 5 juli a.s. organiseert de Brede
School Tiel-Oost van 12.00 tot 15.00 uur
een evenement om kennis te maken met
het principe en de uiteenlopende
activiteiten van de Brede School.
Na de opening door wethouder Verspuij
kun je meedoen met dansworkshops, is er
een opblaasbare megaglijbaan,
pannavoetbal en een gezamenlijke
wijklunch.
Verder kun je onder leiding van een
ervaren kok hapjes maken. Hij zal je alles
leren over gezonde voeding. Ouders
maken andere gezonde hapjes die je kunt
proeven. Bibliotheek Rivierenland is
aanwezig om een spannend verhaal voor
te lezen en voor de oudere kinderen is er
een leuke quiz. Ook is er een workshop
“bollywood dansen”. Kinderen en ouders
kunnen via een speurtocht interessante
informatie over de Brede School te weten
komen.
Locatie
Het evenement vindt plaats op
basisschool De Achtbaan.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Groepsverdeling 2014-2015
Voor volgend schooljaar hebben we de
volgende groepsverdeling gemaakt:
Groep 1/2: Jeannette Jansen en Sophia
van Zuilen
Groep 1/2: Gonny de Jong en Sophia van
Zuilen
Groep 3: Cunie Harteman en Judith
Bolhaar
Groep 4: Elma van Munster
Groep 5: Ingrid Kleijnen en Susan van
Buuren
Groep 6/7: Dami Esteban Soyer
Groep 8: Mariëlle van de Graaf

Opstekers

Over de inzet van de onderwijsassistenten
wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd.
Overblijven op de Regenboog
Vanaf volgend schooljaar gaan wij de
tussenschoolse opvang anders
organiseren. We gaan niet meer verder
met Kinderopvang Rivierenland. We gaan
de tussenschoolse opvang als school in
eigen beheer doen. Over de invulling en
uitvoering hiervan ontvangt u dit
schooljaar nog uitgebreid bericht.
Kinderopvang Rivierenland is op de
hoogte van de wijziging. De ouders die
een contract hebben met KR ontvangen
schriftelijk bericht van KR dat hun contract
niet verlengd wordt.
De buitenschoolse opvang (BSO) op de
Regenboog, die georganiseerd wordt door
Kinderopvang Rivierenland, blijft wel
bestaan.
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
27/04 t/m 08/05: meivakantie

Een opsteker voor Ethan, hij weet heel
goed alle namen van kinderen uit de klas.
Knap hoor!

De kleuters zijn heel erg blij met de
opgeknapte speeltoestellen, ze zien er
weer als nieuw uit.

Utku kan zelf zijn veters strikken. Dat
verdient een opsteker!
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Djefeyno en Brayan kregen een paar
weken geleden een zusje: Djeynora.
Djeynora heeft een tijdje in het ziekenhuis
gelegen en is nu weer lekker thuis. Van
harte gefeliciteerd.

De nieuwe leerlingen van groep 6 van de
BSA 2014-2015 zijn bekend. Marvin,
Kyan, Vincent, Ciğdem en Sezen, van
harte gefeliciteerd met jullie plekje op de
Brede School Academie.

Jet schrijft haar naam met stokjes en
boogjes. Knap!

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Saltuk en Roan gaven vandaag hun
spreekbeurt over de Regenboog! Leuk.

