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Belangrijke data:
Maandag 12 tot en met 16
februari
Voorjaarsvakantie
Maandag 19 februari
Start Respect.Boekel met als
thema: Eerlijkheid

RESPECT.BOEKEL: Boostweek 2 ‘Eerlijkheid’ van 19 februari t/m 2 maart

Maandag 19 en dinsdag 20
februari
Luizencontrole

Na een succesvolle en inspirerende Boostweek ‘Respect’ in oktober, zijn we terug!
Boostweek 2 komt eraan met als thema ‘Eerlijkheid’. Direct na de carnavalsvakantie
gaan we in onderwijs en opvang, uiteraard weer samen met de verenigingen van
start.

Woensdag 21 en maandag 26
februari
Adviesgesprekken groep 8
Maandag 26 februari
Rapporten groep 3 tot en met
7
Donderdag 1 maart en dinsdag
6 maart
10 minuten gesprekken
Maandag 5 maart
MR vergadering

Beste ouders / verzorgers en kinderen,

De ‘Eerlijkheid’ boostweken bestaan uit twee delen:
1e week: eerlijkheid over je eigen gevoel en de emoties die je hebt.
2e week: eerlijkheid jegens iemand anders.
Vorige keer hebben we uit de feedback van ouders gemerkt dat het goed is en
gewaardeerd wordt dat we met zijn allen aandacht hebben voor deze thema’s. Ook
thuis kunt u met uw kind uiteraard uw bijdrage leveren. Voor de 1e week van het
aankomende thema hebben wij voor thuis onderstaand verzoek:
Op maandag 19 februari starten we met de eerste boostweek 'Eerlijk over
gevoelens'. Voor de activiteit 'emotieposters maken' mag u samen met uw
kind/kinderen één foto uitkiezen, waarbij een emotie te zien is of waarbij de foto

Woensdag 14 maart
Voorstelling groep 7/8
Informatie avond nieuwe
ouders

een bepaalde emotie op roept. Deze kunt u meegeven op maandag 19 februari.

We gaan er samen voor om ook van deze tweede Boostweek een succes te maken.
Donderdag 22 maart
Studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 2 april
Tweede Paasdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 5 april
Fietsexamen groep 7
Woensdag 11 april
Ouderavond MR
Dinsdag 17 en woensdag 18
april
Eindtoets groep 8

Werkgroep RESPECT.BOEKEL

Durf jij jezelf te uiten op papier?
Durf jij te experimenteren met vormen, lijnen,
kleuren en materialen?
Durf jij buiten de lijntjes te kleuren?
Na de carnavalsvakantie wil ik weer een blok
tekenlessen aan bieden van 5x.
De lessen zijn op maandagmiddag meteen na school.
(14.45-16.00 uur)
Heerlijke lessen waarbij je echt even kunt ontspannen
en even los kan komen van al het denkwerk dat je op
school hebt moeten verrichten.
We gaan met verschillende technieken aan de gang
en de resultaten zullen je iedere keer weer verrast
doen staan.
Teken- en schilder ervaring is niet nodig.
Kom je meedoen?
Dan kun je je opgeven door het sturen van een mailtje
naar maaike@bureaube-teken-is.nl
De lessen gaan door bij minimaal 6 deelnemers.
Kosten zijn 35 euro voor 5 lessen, te voldoen bij
aanvang van de eerste les.
De lesdatums van dit blok zijn: 26 febr, 5 mrt, 12 mrt,
19 mrt en 26 mrt.
Vriendelijke groeten
Maaike Simons

www.bureaube-teken-is.nl

Om 9.00 uur zat de stemming er al goed in, polonaise
in groep 5/6 met prins Bas en Prinses Julia voorop!

Vanaf maandag 19 februari komt Hugo Verstappen bij
de peuters spelen. Welkom Hugo en een fijne tijd op
de Regenboog!

11 februari
12 februari
18 februari
19 februari
21 februari

Bas Swiers
Egor Monashenko
Saar Bijvelds
Eefje van den Biggelaar
Fenne van Bree

Wij wensen jullie een gezellige feestdag!

groep 8
groep 5/6
groep 1/2
groep 1/2
groep 7

