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Belangrijke data:
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
Donderdag 23 november
Kunstmenu groep 5 en 6

Afgelopen maandag zijn op verschillende locaties de boostweken rondom Respect
geopend. ’s Morgens op kindcentrum Octopus, Uilenspiegel en de Regenboog en ’s
avonds tijdens een drukbezochte avond in Nia Domo. Deze week en volgende week
zijn de kinderen zowel op de Regenboog als bij de verschillende verenigingen met
allerlei activiteiten rondom respect bezig. Deze week staat in het teken van IK, wie
ben ik en wat zijn mijn kwaliteiten. Volgende week is het thema DE ANDER, zo leren
we elkaar (nog) beter kennen en waarderen. Volgende week vrijdag 3 november
sluiten we tijdens een viering deze weken af. Alle groepen zullen laten zien wat ze
deze weken gedaan hebben. Ook jullie als ouder zijn hierbij van harte welkom, onze
viering begint om 12.00 uur. Heel graag tot dan!

Dinsdag 28 november
Verlichtingscontrole groep 5,
6, 7 en 8
Woensdag 29 november
Mondzorg voor kids aanwezig
Dinsdag 5 december
Surprise voor alle kinderen van
groep 6, 7 en 8

De kledinginzameling heeft het mooie bedrag van 115,52 euro opgeleverd! Dit
bedrag komt geheel ten goede aan de kinderen, denk bijvoorbeeld aan de
Regenboogochtend en de activiteiten rondom Sint of Kerst. De volgende inzameling
vindt plaats op vrijdag 20 april 2018. Dank aan iedereen die spullen ingeleverd heeft.

Woensdag 6 december
Studiedag, alle kinderen vrij
Donderdag 14 december
MR vergadering
Donderdag 21 december
Kerstviering
Maandag 25 december tot en
met vrijdag 5 januari
Kerstvakantie
Maandag 8 en dinsdag 9
januari
Luizencontrole
Dinsdag 16 januari
MR vergadering
Maandag 22 januari
Studiedag, alle kinderen vrij

Gisteren hebben de kinderen van BSO de Regenboog meester Marcel een handje
geholpen door de bladeren die in een hoek geblazen waren in de groencontainers te
doen. Wat een plezier!!

We hebben tot nu toe al 1758 punten bij elkaar
gespaard, geweldig! Zowel bij ons op de Regenboog
als bij de Jumbo in Volkel en in Gemert is het mogelijk
om punten in te leveren. Ook is het gemakkelijk om
via de Jumbo Sparen voor je school app zelf de
punten in te scannen. Heel erg bedankt!

De kinderen van de BSO Boekel en Venhorst hebben
een fantastische herfstvakantie gehad met een divers
aanbod aan activiteiten. Ook de kinderen van BSO
het Uilennest hebben gezellig meegedaan met onze
activiteiten. Hoe leuk is dat?!
We hebben pompoenen uitgehold,
paddenstoelensoep gemaakt en natuurlijk hebben we
er lekker van gesmuld. We zijn naar Natuurcentrum
de Specht in Handel geweest waar we een rondleiding
hebben gekregen door de bossen. Er werd ons
van alles verteld over de natuur en we hebben veel
paddenstoelen bekeken. Ook hebben we daar gezellig
gepicknickt. Natuurlijk hebben we deze vakantie ook
gesport met medewerking van Stichting Binnensport.
We waren echte dieren uit de Jungle en we hebben
een circuit gehad met Facebook spellen. De kinderen
hebben zich niet verveeld bij de BSO en hebben echt
genoten van deze herfstvakantie!

Op woensdag 29 november rijdt onze Dental Car
weer voor bij kindcentrum de Regenboog!
Een gezond gebit staat bij JTV Mondzorg voor kids
voorop. Alle behandelingen zijn gericht op het
voorkomen van gaatjes. Preventie staat bij ons
centraal.
Als tandarts gespecialiseerd in kinderen bezoeken wij
met onze dental cars ook basisscholen in de regio
NNO Brabant.
Binnenkort staatnwe weer bij de Regenboog. Wij zien
uw kind(eren) daar graag voor hun periodieke
controle. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om
bij de afspraak aanwezig te zijn.
Waarom is een gezond melkgebit belangrijk?
Een gezond melkgebit legt de basis voor een gezond
blijvend gebit. Tanden wisselen als uw kind vijf of zes
jaar oud is. Kiezen wisselen meestal pas op 11 jarige
leeftijd. Het melkgebit is belangrijk voor uw kind om
goed te kunnen bijten, kauwen en praten.
Het melkgebit speelt ook een rol bij het vormen van
het gezicht. Vroeg verloren melktanden of –kiezen
kunnen daarnaast een probleem geven bij het
doorkomen van het blijvende gebit.
Het melkgebit heeft een meer kwetsbare glazuurlaag
dan het blijvende gebit. Daarom kunnen er sneller
gaatjes en aantasting van het glazuur ontstaan. Dit
kan pijn in de mond geven en zorgen dat een kind zich
niet lekker voelt en slecht slaapt.
Door twee keer per dag 2 minuten goed te poetsen
met een fluoride houdende tandpasta en niet meer
dan zeven eet- en drink momenten per dag kunnen
gaatjes worden voorkomen. Het voorkomen van
gaatjes begint natuurlijk bij goed poetsen.
Goed poetsen met de 3 B’s
Een kind heeft niet altijd zin om de tanden
te poetsen. Bespreek daarom met je kind
waarom tandenpoetsen belangrijk is. En is
uw kind al bekend met de drie B's? Dan
poetst je kind zijn tanden en kiezen op een
vaste volgorde: Binnenkant, Buitenkant en
Bovenkant. Wij adviseren tot 10 jaar altijd
napoetsen!

Inschrijven voor de na schoolse tekenlessen kan nog
dit weekend via maaike@bureaube-teken-is.nl. Meer
info in de Regendruppel van vorige week via de
website.

Vanaf oktober kunt u uw kind ook beter laten poetsen met
onze nieuwe Glansje-poets App, gratis te downloaden
via google play en de App Store.

Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, bezoek dan
onze website www.mondzorgvoorkids.nl, of kijk op
www.glansje.nl ons platform met tips over mondzorg
voor kinderen, kleurplaten en de mondzorgsprookjes
van prinses Glansje. Natuurlijk kunt u ook altijd even
binnenlopen bij de bus of bellen voor meer informatie:
0412-625967

Er kunnen maximaal 24 teams opgeven voor de
“0.0 Spiele”, dus wees er snel bij!
Hier kun je als team inschrijven:
www.deknollekes.nl/inschrijven/inschrijven-bierfeste-copy

30 oktober
31 oktober
1 november

Mees Bijvelds
Sophie Jansen
Pieter van Duijnhoven

groep 1/2
groep 5/6
groep 5/6

Wij wensen jullie een hele gezellige feestdag!

Ook al zo’n zin in carnaval 2018?
Speciaal voor de jeugd openen we op 11 november
al ’s middags met de 0.0 Spiele.
Iedereen zal zich nog wel de “Bierspiele” van vorig
jaar herinneren als opening van het carnavalsseizoen.
Dit jaar willen we dit feestje verder uitbreiden met de
“0.0 Spiele” voor de jeugd tot en met 17 jaar op
zaterdag 11 november a.s. in Nia Domo.
Voor de “0.0 Spiele” hebben we soortgelijke spelen
zoals pong, pulschuiven en een leuk finalespel, alleen
zonder alcoholische dranken.
Er zijn leuke prijzen te verdienen! We vragen van jullie
behendigheid, alertheid en een goed stel hersens. En
natuurlijk goei zin!
Je kunt ook nog wat extra punten verdienen door als
mooist verklede team mee te doen. De “0.0 Spiele”
beginnen om 13.30 uur en de entree is gratis.
Tussen de verschillende proeven en opdrachten door
gaan we er met zijn allen een spetterend 11-11 van
maken, samen met DJ Mario gaat dit zeker lukken.
Heb je ook zin in een leuke middag, stel dan een team
samen van 7 personen, bijvoorbeeld je vrienden, klasgenoten, je neefjes/nichtjes of je sportteam.
Ga op zoek in de verkleedkist naar een leuke outfit,
verzin een originele teamnaam en geef je snel op.
Natuurlijk zijn ook supporters en iedereen die van
gezelligheid houdt, van harte welkom.

