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Afgelopen maandag zijn we samen met alle kinderen het nieuwe jaar ingesprongen! 
Onder een stralend zonnetje sprongen de kinderen samen of alleen met hun nieuwe 
springtouw al aftellend van 10 naar 0 om samen het nieuwe schooljaar te openen.  
 

         
 

 
 

 

Afgelopen week is het continurooster ingegaan. Dit is wennen! Wennen voor de 
kinderen, voor de ouders en ook voor de leerkrachten. Allemaal moeten we wennen 
aan een kwartier eerder beginnen en ook wennen aan gezamenlijk lunchen met 
klasgenootjes en met de juf of meester. Gelukkig vinden de kinderen het heel gezellig 
om samen te eten en te drinken. 
Fijn te zien dat ouders en kinderen eraan gedacht hebben een lekkere en gezonde 
lunch mee te brengen. Van enkele ouders hebben we reacties gekregen. Deze nemen 
we heel graag mee naar de evaluatie als we met de werkgroep het verloop van het 
continurooster gaan bespreken. De evaluatie vindt plaats vóór de herfstvakantie en 
we nemen hierbij de input mee van zowel de kinderen, als de ouders en de 
leerkrachten. De eerste dagen waren even wennen, wij hopen dat het gauw een 
vertrouwde routine gaat worden. 

 

          

 

 

 

 

      

 

 

Belangrijke data: 
 
Donderdag 7 en 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 
 
Woensdag 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/


 
 
Ook dit nieuwe schooljaar verzorgt Bureau Be-teken-
is naschoolse tekenlessen.  
De lessen zullen plaats vinden op maandagmiddag 
van 14.30-15.45 uur. 
De nadruk ligt op creativiteitsontwikkeling. 
Durf jij jezelf te uiten op papier? Durf jij te 
experimenteren met vormen, lijnen, kleuren en 
materialen? Durf jij buiten de lijntjes te kleuren? 
Heerlijke lessen waarbij je echt even kunt ontspannen 
en even los kan komen van al het denkwerk dat je op 
school hebt moeten verrichten. 
Dit eerste blok zal vooral jijzelf centraal staan. Op 
verschillenden creatieve manieren ga jij jezelf in beeld 
brengen. 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 of bij juf Sandra. 
(uiterlijk voor 8 september!) 
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 eerste blok zijn:  11, 18, 25 
september en 2 en 9 oktober. 
 
Vriendelijke groeten  
 
Maaike Simons 

 
www.bureaube-teken-is.nl 
 
 

 
 
Wil jij met tien vingers blind leren typen? 
SolutioM Opleidingen gaat ook in het nieuwe 
schooljaar een typecursus organiseren op onze 
school. De cursus bestaat uit 12 klassikale lessen en 
een examen. De lessen zijn op donderdag van 14.30 
tot 15.30 uur. 
Aanvang cursus: 7 september 2017 
Kosten: € 150,00 (normaal € 175,00)  
Inschrijven kan via de website: 
www.solutiom.nl/inschrijven 
Voor vragen kun je bellen met Marloes Versteden:  
06-25144892 
 
 

 
 
Vanaf vandaag liggen op de tafel in de gang bij groep 
8 inschrijfformulieren voor een aantal tijdschriften en 
aanbieders van typelessen. U kunt deze vrijblijvend 
meenemen. 
 

 
 
Beste ouder(s) en 
kinderen, 
Mijn naam is Mayca 
Goossens en dit 
schooljaar ben ik de 
leerkracht van groep 6. Ik 
ben van maandag t/m 
donderdag in de klas én 
om de week op vrijdag. 
De andere dag zal juf 
Marian in de klas zijn. 
In 2014 heb ik mijn 
diploma behaald en 

sindsdien aan het werk op verschillende scholen 
binnen de stichting. Ik ben 28 jaar en woon in 
Gemert.  
 
In mijn vrije tijd ben ik regelmatig actief bij de 
voetbalclub van Gemert, vind ik het leuk om te lezen, 
dansen, reizen en dingen te ondernemen met mijn 
familie en vriend(en).  
Mochten er nog vragen zijn of bent u gewoon 
benieuwd naar wie ik ben, kom gerust even binnen na 
school. Ik ben ook altijd bereikbaar via: 
mayca@regenboogboekel.nl 
Ik heb erg veel zin in komend schooljaar! 
 
Hoi allemaal, 
 
Mijn naam is Gitte van Rijbroek en ik ben 17 jaar oud. 
Ik woon in boekel en zit in Veghel op school. Omdat ik 
de opleiding onderwijsassistent volg, kom ik stage 
lopen op de regenboog. ik zit in het 2e jaar van mijn 
opleiding en loop dus het hele schooljaar stage. Ik zal 
hier zijn op de donderdag en vrijdag. 
Ik hoop op een leuk en leerzaam jaar. 
 
Groetjes Gitte 
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Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Niels van Moorsel, ik ben 17 jaar oud en 
woon in Boekel. Ik woon met mijn ouders en 2 broers 
in de Dooleggen. Mijn hobby is voetballen, ik voetbal 
zelf ook bij Boekel Sport. Ik volg de opleiding 
onderwijsassistent in het tweede leerjaar. Deze 
opleiding volg ik op ROC de Leijgraaf in Veghel. Ik mag 
het komende jaar hier stage komen lopen in groep 
1/2. Ik hoop ook dat het voor mij een leerzaam jaar 
gaat worden op de Regenboog. Hier heb ik erg veel 
zin in! 
 
Groetjes, Niels van Moorsel. 
 

 
 

 

 
 
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. 
 

 

 
 
U vindt de kindcentrumgids op onze site 
www.regenboogboekel.nl. Wanneer u liever een 
papieren versie wilt, loop gerust even binnen bij de 
directie om hiernaar te vragen. 
 

 
 
Door Bas Swiers 
Ik heb met de poëzie eerst in de klas, toen op school 
en toen in Venhorst gelezen. Toen won ik, ik was blij. 
In de vakantie moest ik in Nia Domo lezen, dat was 
wel spannend maar ik deed het toch. Ik dacht toen in 
het begin: ik win nooit, maar ik dacht: positief blijven 
en ik las mijn gedicht voor. Ik hoorde iedereen lachen, 
toen ging de jury weg. Toen was er pauze en kwamen 
mensen optreden. Toen waren ze klaar en de jury 
kwam en vroeg de deelnemers op het podium. Ze 
zeiden: de winnaar van 2017 is Bas Swiers en toen 
mocht ik nog een keer mijn gedicht voorlezen. Dit was 
mijn gedicht. 
 

Een hond 
Met een worst 

En die worst was heel lang 
Wel 1,88 

En die hond heet Henk 
En Henk zei wat voel ik nou? 

O ja, mijn worst! 
 

 
 
 
Proficiat Bas namens alle kinderen, ouders en  
leerkrachten van de Regenboog! 
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Vanaf woensdag 6 september komt Simar 
Mohammed spelen bij het peuterwerk. Welkom en 
veel plezier op kindcentrum de Regenboog! 
 
 

 
 
2 september       Stijn van de Donk    groep 1/2 
 
Wij wensen Stijn een hele gezellige feestdag! 
 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


