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Belangrijke data:
Dinsdag 28 november
Verlichtingscontrole groep 5,
6, 7 en 8
Voorleeswedstrijd groep 7 en
8
Woensdag 29 november
Mondzorg voor kids aanwezig
Schoen zetten
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
Woensdag 20 december
Kerstviering
Vrijdag 22 december
Musical voor alle kinderen
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
Maandag 5 februari
Rapporten groep 3 tot en met
7
Vrijdag 9 februari
Carnaval

In de twee weken na de herfstvakantie stond voor het eerst Respect centraal in de
Boekelse gemeenschap. Na een aftrap op de drie scholen, met daarbij de
aanwezigheid van de deelnemende verenigingen en opvang, vond er op maandag 23
oktober een geweldige voorstelling plaats in Nia Domo. Op een herkenbare en
humoristische wijze kreeg iedereen de spiegel voorgehouden. In de twee daarop
volgende weken werd er hard gewerkt aan respect. Maar wat heeft dat nu gebracht
en hoe heeft men het ervaren? Hieronder een greep uit de reacties die gegeven zijn
tijdens evaluerende gesprekken met verschillende betrokkenen.
Leerlingen
‘Respect is naar anderen luisteren, er niet tussendoor praten en heel Boekel doet
mee’
leerling groep 4
‘Iedereen was aardig tegen mekaar. Ik vond het ook fijn om een verhaal te schrijven
wat niemand van me wist’
leerling groep 7
‘Ik zit bij Boekel Sport. De tegenstanders gaven de scheidsrechter na de wedstrijd wel
een hand. Nu doen wij dat ook’.
leerling groep 7
‘Door niet mee te gaan doen (in een groepje), voorkom je dat er meer gepest wordt.
Je beseft niet altijd wat je doet’.
leerling groep 6
Ouders
‘Een goed initiatief, bewustwording is heel goed en het is ook op scholen belangrijk,
dat je jezelf mag zijn en je bent goed zoals je bent’.
‘De voorstelling in Nia Domo was positief, een boodschap die leuk wordt gebracht en
dat je als ouder niet zoveel druk moet leggen bij je kind, het sluipt er weleens in dat je
iets zegt wat je goed bedoelt, maar wat heel anders overkomt’.
‘We moeten hiermee doorgaan en blijven herhalen’.
‘Misschien ook bij de club items naar voren laten komen als vriendelijker coachen of
de houding van ouders langs de lijn’.
Leerkrachten
‘We kregen in de klas een opsteker van de directeur en dat was een bijzonder
moment. Dat verwacht je niet! Kei fijn; je voelt je groeien’.
‘Ik vond het heel leuk dat er veel ouders op de afsluiting waren’.
‘Kinderen zijn vereerd met hun opsteker. Bijzonder fijn om te geven en te zien’. ‘Het
woord respect krijgt meer inhoud. Je denkt er meer over na. Ook na de pauze praat je
er anders over. We hebben ook een gymles over respect bedacht. Het woord respect
krijgt gaandeweg meer inhoud’.

Al met al een geslaagde opzet, die na de
Carnavalsvakantie een vervolg krijgt met twee nieuwe
respectweken. Tot die tijd werken we samen thuis, op
de scholen én bij de verenigingen aan een mooie
omgeving voor onze kinderen!

Boomplantdag.
Hoi allemaal, wij hadden boomplantdag
bij de Donk waar we onze eigen boom
hebben geplant.

Boomplantdag:
Afgelopen woensdag/ woensdag 22 november
was het nationale boomplantdag. In Boekel was
het op de Donk. Wij deden daar ook aan mee.
We maakten tweetallen en gingen samen twee
bomen planten. Je mocht zelf kiezen welke boom
je wou planten. Je kon kiezen uit verschillende
soorten fruitbomen. Dit zijn er een paar: appelpeer- pruim- kers- noot- en nog een paar andere
bomen. Er lagen al bomen met een heel groot
gat. Op school hadden we briefjes gemaakt met
daarop een wens of iets anders over de
boomplantdag. Dat stopte we in een kokertje
met een paperclip zodat ze het nog ooit konden
vinden ook met een metaaldetector. Je gooide
het gat dicht en dat was best wel zwaar. Je hing
er een briefje aan met je naam want zo wist je
welke jij geplant had. Daarna kreeg je nog een
broodje en een pakje drinken en toen fietsten we
weer naar school. Het was echt een super leuke
dag!!!!!!!!!!!!

Tim, Luuk, Meike

Of tenminste onze naam hangt er aan.
En wij weten welke boom wij hebben
geplant. Het kan appel peer druiven of
kastanje zijn. Bijna elke dag gaan ik en
mijn vrienden kijken of ze al zijn gegroeid
einde.
Gemaakt door
Janeau Mecx Casper

Bomenplantdag
We hebben fruitbomen
geplant op de donk. Ze
hadden verschillende
fruitsoorten zoals appels,
pruimen, peren en nog veel
meer!

We hadden begeleiding van
vrijwilligers die veel wisten
van de natuur. Helaas kon de
burgemeester niet komen
omdat die ziek was. Je moest
in een tweetal 2 bomen
planten. En op het einde
kregen we een broodje knak.
WE VONDEN HET SUPER
LEUK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Groep 5/6 heeft donderdag 23-11 een green screen
gemaakt over “Monsters in de aanval”. Je kon er veel
effecten mee maken. Er stond een heel groot groen
scherm. Wij hadden in een groepje achtergronden
gemaakt en de computer kon de achtergronden
tevoorschijn maken op een soort televisie. Als je een
tafel had en je legt daar een groene doek op en er
ging iemand opliggen, dan leek het alsof hij of zij
zweefde op televisie. Het was super cool!
Groetjes, Julie en Lieke.
Ook groep 6 heeft gewerkt met het green screen. Hun
verhaal heet “Super zes”. De filmpjes die deze
ochtend gemaakt zijn, zijn binnenkort te bekijken.

Vanaf aanstaande maandag gaan we met de
hoofdgebruikers (directie en medewerkers
Uilenspiegel en Regenboog), de architect en Mark van
de Elzen van de gemeente 2 wekelijks met elkaar om
tafel om de plannen rondom de nieuwbouw
concreter te maken. Deze plannen zullen zowel in het
team als in de MR bekeken en besproken worden. De
nieuwbouw zal in twee lagen gebouwd worden om zo
veel mogelijk buitenruimte te realiseren. Het huidige
bestemmingsplan moet qua bouwhoogte hiervoor
aangepast worden. Daarom wordt er voor de
aanwonenden een informatieavond gehouden. Ook
komt er een overleg over de inrichting van de
buitenruimte waarbij wij samen met andere
gebruikers mee mogen gaan denken.
Wij houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte,
mochten er vragen of opmerkingen over de
nieuwbouw zijn, dan horen we deze graag.

Afgelopen woensdag ontvingen we de Sint en 2
pieten op kindcentrum de Regenboog. Meester Jan
warmde het publiek gezellig op door samen liedjes te
zingen en een dansje te leren. Daardoor zat de
stemming er al goed in. Tot onze grote verrassing
kwam de sint en zijn pieten dit jaar met een grote
brandweerwagen! ’s Morgens vroeg hadden de
brandweermannen 1 van de pieten van het dak
geholpen, ze durfde er opeens niet meer vanaf! De
kinderen van groep 1 tot en met 5/6 gingen om
beurten gezellig bij de sint op bezoek in het
speellokaal. Iedere groep liet iets zien of kletste
gezellig met de pieten. De sint en pieten gingen
daarna ook nog even op bezoek bij de peuters en de
kinderen van groep 6, 7 en 8.
Het was een geslaagde ochtend. We willen alle
ouders die bij de organisatie geholpen hebben dan
ook heel erg bedanken!

…zijn we op onze kanjers uit groep 8! Zij hebben
tijdens de Kinderpostzegel actie samen voor meer dan
3200 euro kaarten en postzegels verkocht!

Om alle kinderen de kans te geven om kennis te
maken met de naschoolse tekenlessen zijn er in
december 2 kennismakingslessen gepland. In de
bijlage leest u meer hierover.

26 november
28 november
1 december

Evy van Duren
Sarah Donkers
Meron van der Aa

Wij wensen jullie een gezellige feestdag!

