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Belangrijke data:
Dinsdag 14 en woensdag 22
november
Welbevindingsgesprekken
voor alle kinderen van groep 1
tot en met 7
Woensdag 22 november
Sinterklaas op de Regenboog
Boomplantdag groep 7
Donderdag 23 november
Kunstmenu groep 5 en 6
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 5, 6, 7 en 8
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

Een noodoproep aan alle kinderen in Boekel!!!
Hallo lieve kinderen, hier schrijft Piet Pedro,
Ik ben een aantal dagen geleden samen met Piet Pompidom al gearriveerd in het
mooie Boekel, om te controleren of alles goed is voorbereid voor de komst van
Sinterklaas. En gelukkig is bijna alles goed, de bedden zijn opgemaakt en de stal voor
Amerigo ligt vol met vers hooi. Het eerste kleine probleempje is dat ik Piet
Pompidom al een tijdje geleden ben kwijt geraakt hierzo….. Maar het grootste
probleem is wel dat de Harmonie EMM zomaar een aantal trommelstokken mist,
waardoor ze bij de intocht niet genoeg geluid kunnen maken. En als er niet genoeg
geluid in dan weten de inwoners van Boekel niet dat Sinterklaas gearriveerd is……
En daarom kinderen wil ik jullie om hulp vragen:
Als jullie de stokken ergens in Boekel vinden, breng deze dan mee naar de intocht van
Sinterklaas op: Zondag 19 november.
Met de Harmonie voorop zal Sinterklaas om ± 14.00 uur vertrekken vanaf het
kruispunt De Vlonder, Wilhelminastraat. Daarna gaat Hij samen met de Pieten via de
Wilhelminastraat naar de Kerkstraat en via de rotonde naar het St. Agathaplein.
De Burgemeester zal rond 14.45 uur op het St. Agathaplein de Sint welkom heten in
Boekel. Daarna gaat de Sint naar Nia Domo, waar alle kinderen uit Boekel tot en met
groep 4 van harte welkom zijn.
Helaas is er niet voldoende ruimte beschikbaar om oudere kinderen te ontvangen.
We rekenen op begrip hiervoor
Bij slecht weer kan Sinterklaas niet door de straten, we willen niet dat Hij ziek wordt
zo net voor zijn verjaardag en de Pieten hebben een hekel aan regen. Hij zal dan met
de Pieten rechtstreeks naar Nia Domo gaan, waar de Burgemeester dan op hem zal
wachten. Als de intocht niet doorgaat, wordt dit vanaf 13.30 uur omgeroepen op het
St. Agathaplein en vermeld op de site www.bezoekboekel.nl
Ik hoop zo, samen met de Harmonie en jullie hulp, er toch een mooi feest van te
kunnen maken in Boekel..
Tot zondag de 19 november, Piet Pedro.

12 november
17 november

Lila Verkuijlen
Tijs van Dijk

groep 5/6
groep 4

Wij wensen jullie een gezellige feestdag!

