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Gouden regel:
Wij wandelen door de gangen
De school is
van binnen een wandelgebied
en buiten hoeft dat lekker niet.
*wandelen, niet rennen
*rechts lopen op de trap, leuning vasthouden,
niet inhalen!
*deuren achter je dichtdoen
*zachtjes praten op de gang
*netjes in de rij naar binnen en naar buiten
gaan

Foto’s bestellen:

Beste ouders/verzorgers,
Onlangs hebben wij een leuke portret- en
klassenfoto van uw zoon en/of dochter
gemaakt.
U kunt met de fotocode deze foto alsnog op
onze site te bekijken en/of te bestellen.
Mocht u deze fotocode niet (meer) in uw
bezit hebben kunt u deze opvragen.
Ga naar onze website
foto.vormgegeven.nl en klik op de rode
tekst “Klik hier om je fotocode op te
vragen”.
Met vriendelijke groeten,
Uw Schoolfoto team

Dankjewel:
Alle briefjes, kaarten, bloemen, goede wensen
en knuffels van ouders en kinderen hebben
mij heel veel steun en kracht gegeven in de
moeilijke periode na het overlijden van mijn
echtgenoot.
Hiervoor wil ik iedereen hartelijk danken
Irene
Weer terug:
We zijn blij dat juffrouw Erica uit groep 1-2c
weer terug is van haar zwangerschapsverlof!
We wensen haar weer veel werkplezier bij ons
op de Regenboog!

Zwangerschapsverlof:
Juffrouw Marlou uit groep 6 kan nu gaan
genieten van haar zwangerschapsverlof en
zich in alle rust voorbereiden op de komst van
haar kindje.
Wij wensen haar een fijne tijd toe en een
voorspoedige bevalling!
Week van de Mediawijsheid:

Van 8 tot en met 15 november is het de week
van de Mediawijsheid.
De titel is : Mediawijsheid, aan of uit?
Er worden veel aktiviteiten georganiseerd
voor ouders en kinderen, onder andere in de
bibliotheek. Wil je meer weten? Kijk dan eens
op https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

Schoolfruit:
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in
de klas fruit en groente te eten. Deelnemende
basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere
week 3 porties groente en fruit voor alle
leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij
financiering van de Europese Unie. Wilt u
meer lezen: kijk op
https://www.euschoolfruit.nl
Ook op de schoolapp onder het kopje
“nieuws” kunt u meer lezen
Vrije dag:

Donderdag 14 november
aanstaande zijn alle leerlingen
vrij.

Aankomst Sint in Tilburg:

Op zondag 17 november komt Sinterklaas
om 11.15u met Pakjesboot 12a aan in de
Piushaven (aan de Noordzijde) in Tilburg. Vanaf
10.30 uur is er al muziek te horen aan de
Piushaven. Enkele pieten zijn de Sint al vooruit
gereisd. Om 11.45 uur begint Sinterklaas aan de
intocht naar het centrum van Tilburg. Rond 13
uur zal de Sint een korte stop maken op
het Piusplein. Na een mooie optocht door
Tilburg zal Sinterklaas rond 14.15 uur aankomen
bij de Wagenmakerij in de Tilburgse
Spoorzone voor een echt groot sinterklaasfeest
met Tilburgse kinderen en hun ouders en opa’s
en oma’s. Daar zal de Burgemeester Sinterklaas
officieel welkom heten. Daar is een optreden
van spelertjes van Willem II, springkussens, en
eten en drinken. De entree is uiteraard voor
kinderen en ouders gratis.
De Wagenmakerij is al vanaf 12.00 uur open.
I.v.m. de drukte wordt gevraagd zoveel
mogelijk met de fiets of openbaar vervoer te
komen.

Afscheid juf Mieke (Ouderkamer):

Mieke gaat met pensioen.
We nemen graag samen met u afscheid van
haar op dinsdag 19 november.
Locatie: Speelzaal Bs Aboe el Chayr
Tijd: 9.30u-11.00u
Tot dan!

Marietje Kessels examen groep 7
21 NOVEMBER:

Hoe gaan kinderen om met groepsdruk?
Helaas verhardt de samenleving.
Omgangsnormen veranderen. Daarom is er
het Marietje Kessels Project. Ook biedt het
project extra ondersteuning voor meer
kwetsbare kinderen en voor hen die zich
overschreeuwen.
De een leert zijn rug wat meer te rechten en
de ander komt meer terug op de grond.
Kinderen leren voor zichzelf op te komen
zonder anderen daarbij te kwetsen. De
trainingen bereiden ook voor op de omgang
met anderen op de middelbare school. ‘Daar
moet je zelfstandig keuzes gaan maken en
worden de groepjes weer opnieuw ingedeeld,
waar sluit jij je bij aan?’.
De allerlaatste les is een examen. De kinderen
laten in deze les zien wat ze de weken ervoor
hebben geleerd. Je ouders mogen tijdens deze
les ook komen kijken. Als je geslaagd bent
voor je MKP-examen krijg je uiteraard je
diploma weerbaarheid!

