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Zamel je oude kleding in voor het Leger des Heils! 

Wist je dat er in Nederland jaarlijks zo’n 135 miljoen kilo kleding wordt weggegooid? 
Dat terwijl een groot deel daarvan gewoon opnieuw kan worden gebruikt, 
bijvoorbeeld door arme mensen of vluchtelingen.  
 
Het is ook goed voor de aarde om kleding een tweede leven te geven. Want het 
maken van nieuwe kleding kost veel water. En er hoeven minder vrachtwagens te 
rijden om nieuwe kleding naar de winkels te brengen.  
 
Daarom zamelen we met het hele kindcentrum kleding in voor het Leger des Heils.  
De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de kinderen van de Regenboog.  
Graag de kleding in een dichtgebonden zak inleveren. Wat mag er in de zak: 

- Alle draagbare boven- en onderkleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens en 

kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 

Wat mag er niet in de zak: 
- Lappen stof 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens en tuinstoelkussens 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Hard speelgoed 

 
Vanaf donderdag 21 september mogen de gevulde zakken in het steppenhok gezet 
worden. Op maandag 25 september vanaf 9.00 uur wordt alle ingezamelde kleding 
opgehaald bij ons. Help je mee om de inzameling tot een succes te maken? 
 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

      

 

 

Belangrijke data: 
 
Maandag 11 september 
Kennismakingsgesprekken 
 
Woensdag 13 september 
Regenboogochtend 
 
Donderdag 14 september 
Dag van de Leidster 
 
Vrijdag 15 september 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Maandag 18 september 
MR vergadering 
 
Woensdag 29 september 
Kinderpostzegels 
 
Woensdag 4 tot en met vrijdag 
13 oktober 
Kinderboekenweek 
 
Donderdag 5 oktober 
Dag van de Leraar 
 
Maandag 16 tot en met vrijdag 
20 oktober 
Herfstvakantie 
 
Woensdag 25 oktober 
MR vergadering 
 
Woensdag 1 november 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Dinsdag 14 en woensdag 22 
november 
Welbevindengesprekken voor 
alle kinderen van groep 1 tot 
en met 7 
 
Woensdag 22 november 
Sinterklaas op de Regenboog 
 
Dinsdag 5 december 
Surprise voor alle kinderen van 
groep 6, 7 en 8 
 
Woensdag 6 december 
Studiedag, alle kinderen vrij 

http://www.regenboogboekel.n/


 
 
Belangrijk bericht voor alle leerlingen van groep 7 en 
8 uit Boekel en Venhorst. 
OP WOENSDAGMIDDAG 20 SEPTEMBER organiseren 
we een masterclass voor alle kinderen die zich 
aanmelden voor de KeukenbazenBattle 2017.              
Dus ook voor de kinderen die niet mee hebben 
gedaan met de workshops.  
Tijdens deze  masterclass  zal KeukenbazenKok en 
jurylid Hans Melis in een echte kookstudio, 
van“CREATIVE CULINARY STUDIOS”  aan de Bergstraat 
in Boekel,           elk team tips en aanwijzingen geven 
om hun gerecht zo mooi mogelijk te presenteren.  Je 
kunt die middag ook de foto van je hoofdgerecht 
maken die je nodig hebt bij je aanmelding. 
*Aanmelden voor de KeukenbazenBattle kan tot         
24 september dus dan ben je nog mooi op tijd.*                                                         
*Een team bestaat uit 2 of 3 personen.                                                                    
*Het is de bedoeling dat 1 ouder/verzorger per team 
bij de masterclass aanwezig is.  *Je gaat het gerecht 
maken dat je wil insturen voor de battle.                                                                                                                                
*De ingrediënten voor het gerecht brengen jullie zelf 
mee! *Aanmelden voor de masterclass kan tot 10 
september: keukenbazen@boekel.nl onder 
vermelding van: aanmelding masterclass met daarbij 
de gegevens van je team.  

 

 
 
Onze peuters zijn de eerste week rustig aan 
begonnen, in de tweede week is het thema “DIT BEN 
IK” van start gegaan. De kinderen ontdekken 
spelenderwijs zichzelf. We schilderen een zelfportret, 
we gaan elkaar meten en wegen. Met stoepkrijt het 
lichaam tekenen en we plakken het gezicht  onze Puk. 
Waar zitten zijn ogen, mond en ogen…..  
 

 
 

 

 
 
Dit wil je niet missen! 
Ook dit jaar heeft de WERKGROEP weer iets leuks 
geregeld voor de REGENBOOGDAG. Op een creatieve 
manier starten onze kinderen het nieuwe schooljaar 
waarbij samen plezier maken voorop staat. Aan het 
eind van deze dag geven de kinderen een korte 
presentatie. Natuurlijk is leuk als ouders, broertjes, 
zusjes, oppas, opa’s, oma’s komen kijken! De 
REGENBOOGDAG zal op woensdag 13 september 
plaatsvinden. De presentatie start om 11:45 uur in de 
aula. Vanaf 11:30 staat de deur voor jullie open en de 
koffie en thee klaar. Dus als je dit niet wilt missen 
noteer deze datum en tijd alvast op je kalender! 
Kinderen nemen die dag gewoon hun fruit mee naar 
school en laten ze hun beste outfits thuis! Met 
vriendelijke groet, ouders van de WERKGROEP. 
 

 
 

 
 
Ik wil mezelf graag even voorstellen, mijn naam is Ilze 
van Sleeuwen.  
Ik ben 22 jaar oud en woon in Boekel. Ik kom op 
dinsdag- en donderdagmiddag bij de BSO van de 
Regenboog werken.  
Ik vind het leuk om lekker actief bezig te zijn met de 
kinderen. 
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Vorige week donderdag was de eerste zwemles voor 
23 kleuters van de Regenboog en de Octopus. Wat 
een zwemkanjers allemaal! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
De plannen voor de nieuwbouw van KindPark Boekel 
nemen meer concrete vormen aan. Afgelopen 
dinsdag zijn alle betrokken partijen bij de nieuwbouw 
(onderwijs, mogelijke medegebruikers en 
buurtbewoners) bijgepraat door de gemeente en de 
stuurgroep. Tijdens deze bijeenkomst is vooral 
aangegeven hoe het traject vorm gaat krijgen.  
Aanstaande woensdag 13 september gaan 6 
architecten een presentatie houden over wat hun 
ideeën zijn over de nieuwbouw. Het 
beoordelingsteam zal een architect gaan kiezen, dit 
team bestaat uit vertegenwoordigers van stichting 
OOG (Uilenspiegel), stichting GOO (Regenboog) en de 
gemeente. Namens GOO zijn Peter van de Sande, 
Annemiek Ketelaars en Sandra Pennings hierbij 
aanwezig.  
 

 
 
Aanstaande maandag 11 september om 14.30 uur 
starten de tekenlessen van Maaike Simons. Je bent 
van harte welkom om hieraan mee te komen doen! 
Mocht je nog vragen hebben hierover, via 
maaike@bureaube-teken-is.nl kun je haar alles 
vragen. Aanmelden mag via deze site of bij juffrouw 
Sandra. Heel graag tot maandag! 
 
 

 
 
 

 
 
13 september       Lize van Lee             groep 1/2 
13 september       Lis Delisse                groep 5/6     
15 september       Thor Verbruggen    groep 1/2 
 
Wij wensen jullie een hele gezellige feestdag! 
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