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Belangrijke data:
Vrijdag 13 april
Stakingsdag, alle kinderen vrij
Dinsdag 17 en woensdag 18
april
Eindtoets groep 8
Donderdag 19 april
Oudercommissie en MR
vergadering
Vrijdag 20 april
Inzameling kleding
Koningsspelen
Maandag 23 april tot en met
vrijdag 4 mei
Meivakantie
Maandag 7 en dinsdag 8 mei
Luizencontrole
Donderdag 10 en vrijdag 11
mei
Hemelvaart, alle kinderen vrij

Op vrijdag 20 april a.s. vieren we Koningsdag met alle kinderen van de Regenboog.
Deze dag staat in het teken van heerlijk buiten spelen en spelletjes doen.
We beginnen allemaal met een lekker ontbijt in de klas dat wordt verzorgd door de
organisatie van de Koningsspelen.
De kinderen mogen hiervoor een bord en bestek meebrengen. Graag voorzien van
naam!
Daarna gaan we de koningsdans doen op de speelplaats en geven we het startschot
voor de spelletjes.
Deze duren tot 12.00 uur waarna de kinderen terug naar de klas gaan. De kinderen
van de groepen 1 t/m 4 mogen om half 1 naar huis.
De andere groepen blijven op school en eten gezamenlijk hun meegebrachte lunch
op.
Na de middag hebben we een leuk programma voor de groepen 5 t/m 8.
Zij zijn om half 3 uit en kunnen dan gaan genieten van een welverdiende meivakantie!
Dus nog even in het kort:
-allemaal bord en bestek meebrengen
-groepen 5 t/m 8 lunch meebrengen
-groepen 1 t/m 4 om half 1 uit
-groepen 5 t/m 8 om half 3 uit

Maandag 21 mei
2e Pinksterdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 24 mei
Voorstelling groep 3/4
Maandag 28 mei
Project Dode Hoek groep 8
Dinsdag 29 mei
Oudercommissie en MR
vergadering
Maandag 11 juni
Schoolreis voor groep 1 tot en
met 7
Dinsdag 19 tot en met vrijdag
22 juni
Kamp groep 8

Woensdagavond 11 april is er aan een mooie groep belangstellende ouders verteld
hoe het proces van de nieuwbouw tot nu toe gelopen is en verder loopt en is er een
voorproefje gegeven hoe ons nieuwe gebouw eruit gaat zien. Aanstaande dinsdag
ontvangen de ouders van de Uilenspiegel dezelfde informatie. Ook de kinderen zullen
de komende week de tekening van het nieuwe gebouw kunnen bewonderen. De
inrichting van het gebouw en de buitenruimte zijn de volgende thema’s die
aangepakt gaan worden.

Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband
Helmond-Peelland PO een ouderavond over dit
thema onder de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat
nu?” De avond gaat over wat te doen als er een
vermoeden van of diagnose autisme is. Waar en via
welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? Wat
zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen
helpen? Hoe wordt dat bekostigd? Welke vragen kun
je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met een
medewerker van de gemeente Helmond en van het
Regionaal Autisme Centrum meer hierover vertellen.
Er is ook ruimte om vragen te stellen. Er zal ook
informatie aanwezig zijn van de Nederlandse
Vereniging voor Autisme. (NVA)
De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van
19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon van
Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond. Ouders en
professionals kunnen zich aanmelden bij het
samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO
via i.houthooft@swv-peelland.nl

De route is als volgt: St. Agathaplein, via rotonde,
Rutger van Herpenstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum
St. Petrus, Wit-Gele Kruispad, Bernhardstraat,
Kerkstraat, Rotonde, St. Agathaplein. Einde optocht.
11.00 uur: Start ACTIVITEITEN.
Sint Agathaplein:
 Vrije Markt
 Springkussens
 Knutsel activiteiten
 Vliegers maken
 Optreden Danshuis Mouthoeve (
11:00 uur )
 Stoepkrijten, touwspring wedstrijd,
ballen gooien
 EHBO
Nia Domo:
 Groot buitenterras
 Live Band
 DJ
 Voorstelling Poppentheater ( 12:30
uur )

Grasveld achter Nia Domo:
 Oplaten vliegers”
 Pony-rit / spel “Rutger van
Herpenruiters”.
Vrijdag 27 april 2018.
09.30 uur: VERZAMELEN voor de versierde optocht
op het St. Agathaplein en uitdelen van de ballonnen.
De kaartjes worden niet op school uitgedeeld, maar
zijn te krijgen op het St. Agathaplein.
10.00 uur: OPENING.
Opening door de Burgemeester en de voorzitter van
het Comité Boekel-Venhorst. Daarna wordt door
harmonie E.M.M. het Wilhelmus gespeeld, waarna
door de kinderen de ballonnen worden opgelaten.
Aansluitend:
Start VERSIERDE OPTOCHT groep 1 t/m 8
Er zijn drie categorieën waaraan je kunt meedoen.
Namelijk wandelen, fietsen of een wagen. Je wordt
per leeftijdsgroep gejureerd dus het maakt niet uit
hoe je komt als het maar mooi is. Bij je leerkracht op
school kan je vragen naar je deelname nummer. Dit
nummer moet zichtbaar zijn in de optocht voor de
beoordeling door de jury.
Wil je meedoen aan de versierde optocht en ga je
buiten Boekel naar school, dan kun je
bellen voor een deelname-nummer naar Truus van de
Ven, tel. 0492-322997.
De route is dit jaar gewijzigd, omdat we de bewoners
van Zorgcentrum St. Petrus willen laten meegenieten
van deze mooie optocht.

15.15 uur: UITSLAG en PRIJSUITREIKING van de
versierde optocht en Vrije markt op het St.
Agathaplein
16.00 uur: EINDE programma Koningsdag en Vrije
markt.
19.00 uur: EINDE muziekprogramma Nia Domo
Opgave voor de vrijemarkt kan via aanmelding bij
Nia Domo.
Deelname aan de activiteiten op Koningsdag zijn
geheel onder verantwoordelijkheid en begeleiding
van de ouders.

Vrijdag 20 april worden de zakken met kleding
opgehaald door het Leger des Heils. Vanaf dinsdag 17
april is het mogelijk de dichtgebonden zakken op het
plein in het steppenhok te zetten.

Eindelijk lijkt het erop dat het beter weer aan het
worden is. Tijd om naast het buitenspeelgoed ook het
stoepkrijt weer tevoorschijn te halen. Vooral de
kinderen van groep 3 krijgen geen genoeg van het
schrijven van woorden….. de tip voor hen was: schrijf
maar geen rare woorden….en wanneer je tegen
kinderen zegt dat ze iets beter niet kunnen
doen…..doen ze het toch!

15 april
15 april

Nils de Bie
Tijn de Bie

groep 8
groep 8

Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag!

