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Gouden regel: 
 
SAMEN SPELEN, SAMEN DELEN! 

Iedereen mag meespelen, 
dan hoeft niemand zich te  

vervelen.  
 
 
 

Vrije dag: 

De groepen 1-2 
hebben op vrijdag 6 
september 
aanstaande een vrije 
dag! 
 
 
 
 

September 2019 

 

Do 5 Nieuwsbrief nummer 2 

Vr 6 VRIJE DAG groep 1/2 

Za 7 Parkfestival Stokhasselt 

Zo 8 Parkfestival Stokhasselt 

Ma 9  

Di 10  

Woe 11  

Do 12  

Vr 13  

Za 14  

Zo 15  

Ma 16  

Di 17 
Prinsjesdag  

Woe 18 STUDIEDAG alle leerlingen vrij! 

Do 19 Nieuwsbrief nummer 3! 

Vr 20 Juf Nienke jarig!  

Za 21  

Zo 22 juf Jeannine jarig! 
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Parkfestival Noord! 

Het Parkfestival Tilburg-Noord dat georganiseerd 

wordt op zaterdag 6 en zondag 7 september in het 

Ypelaerpark viert dit jaar zijn eerste lustrum. Het 

Parkfestival is inmiddels na vijf jaar een traditie 

geworden. Elk jaar weten duizenden bezoekers 

dit tweedaagse festival in het in Tilburg Noord te 

vinden.Het Parkfestival is in eerste instantie 

bedoeld voor de wijkbewoners en het geeft een 

podium aan het vele talent uit Tilburg (-Noord). 

Uiteraard is iedereen uit de wijde omgeving van 

harte welkom.Voor een dagje Parkfestival heb je 

geen dikke portemonnee nodig. De toegang is 

gratis en de prijzen voor eten en drinken zijn laag 

en er is voor jong en oud van alles te beleven. Zie 

verder het uitgebreide en gevarieerde programma 

 
Onze eerste algemene 

STUDIEDAG! 
Op 18 september zijn alle 
leerlingen vrij! 
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Bijeenkomst Ouders groep 1-2  

 
Alle ouders van groep 1 en 2 zijn welkom bij 
de ouderbijeenkomsten speciaal  
voor ouders van De Regenboog 
 “Hoe help ik mijn kind in groep 1-2?” 
Deze vinden elke donderdagochtend plaats in 
de Ouderkamer, kom eens een kijkje nemen!  
 
Huisbezoeken: 

 
Zoals u gewend bent komen wij ook dit 
schooljaar weer thuis bij onze leerlingen op 
bezoek. 
Elke leerling van groep 1 wordt bezocht, en 
de groepen 3 tot en met 8 kiezen ieder jaar 
een gedeelte van de leerlingen uit waar zij op 
bezoek komen. Bent u dit jaar niet aan de 
beurt gekomen? Geen nood! Volgend jaar en 
het jaar daarop worden de andere leerlingen 
bezocht! Zo komen in 3 jaar alle leerlingen 
aan de beurt. 
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