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Belangrijke data:
Donderdag 14 december
MR vergadering
Woensdag 20 december
Kerstviering
Donderdag 21 december
Kerstmusical voor alle ouders
en belangstellenden

Afgelopen woensdag 6 december is onze conciërge Marcel bij ons in het zonnetje
gezet, hij was die dag 12 ½ jaar werkzaam bij stichting GOO! Marcel werkt behalve op
kindcentrum de Regenboog ook in Gemert bij kindcentrum Berglaren en de Petrus
Donderschool. We hopen nog vele jaren gebruik te mogen maken van de gouden
handjes van Marcel!

Vrijdag 22 december
Kerstmusical 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
Maandag 12 tot en met 16
februari
Voorjaarsvakantie
Maandag 19 en dinsdag 20
februari
Luizencontrole
Donderdag 22 en maandag 26
februari
Adviesgesprekken groep 8
Maandag 5 maart
MR vergadering

In de groepen 3 en 4 werden we tijdens de sinterklaasperiode verrast met een filmpje
van twee pieten. Deze pieten kwamen voor het eerst naar Nederland en hadden heel
veel moeite om de zware pakjes in de schoorsteen te krijgen. De pieten wisten het
echt niet meer en vroegen alle kinderen van groep 3 en 4 om hulp. In beide groepen
zijn we meteen gaan brainstormen. Groep 3 kwam op het idee om de kinderen van
groep 7 om hulp te vragen. Zij werken op dit moment namelijk aan het thema kracht.
Enkele kinderen van groep 7 hebben in groep 3 de werking van de katrol uitgelegd.
Gelukkig heeft meester Marcel geholpen om een levensecht katrol na te bouwen.
Samen met Tiego hebben de kinderen een touw om het katrol gespannen en kon er
echt uitgeprobeerd worden of de zware cadeaus gemakkelijk omhoog te tillen waren.

En ja hoor… het ging heel erg gemakkelijk. In groep 4
hebben de kinderen ondervonden wat kracht
inhoudt, door kleine proefjes en filmpjes te bekijken.
Zij zijn vervolgens in groepjes aan de slag gegaan met
het ontwerpen van een eigen oplossing, welke zij
vervolgens zelf hebben gemaakt. De kinderen hebben
hierbij o.a. een hefboom en een katrol gebruikt.
Op 5 december kwamen de twee pieten op school om
te kijken of de kinderen oplossingen hadden kunnen
bedenken. De pieten waren razend enthousiast toen
ze alle ideeën van de kinderen zagen. Na het uitdelen
van wat lekkere pepernoten en nog even samen
dansen was het voor de pieten de hoogste tijd om de
oplossingen na te gaan maken zodat ze deze met
pakjesavond nog konden gebruiken.
Ook op de Regenboog willen we graag aandacht
besteden aan de gezellige kersttijd. Het programma
van de week voor kerst ziet er als volgt uit:
Woensdag 20 december: kerstviering in de aula van
11.30 tot 12.30 uur. Alle ouders en andere
belangstellenden zijn hierbij van harte welkom om te
komen kijken naar de optredens van alle groepen.
Donderdag 21 december: uitvoering van de
kerstmusical voor alle ouders en belangstellenden om
19.00 uur in Nia Domo.
Vrijdag 22 december: uitvoering van de kerstmusical
voor alle kinderen van de Regenboog om 9.30 uur in
Nia Domo.
Vanaf 11.30 uur gaan de peuters en kinderen van
groep 1 tot en met 4 genieten van een heerlijke
kerstlunch. Voor hen begint om 12.30 uur de
kerstvakantie. De kinderen van groep 5 tot en met 8
gaan lunchen om 12.00 uur, hun vakantie begint om
14.30 uur.
Voor deze lunch doen we graag een beroep op de
creativiteit en hulp van de ouders en vragen we u om
een aantal kleine hapjes naar keuze te maken. De
inschrijflijsten hangen vanaf maandag 11 december
bij de groepen. Kinderen mogen deze ochtend een
bord, beker en bestek meebrengen met hun naam
erop.

Zoals u misschien al via de media gehoord hebt, gaat
de landelijke stakingsactie in het onderwijs door. Dit
betekent dat aanstaande dinsdag 12 december de
Regenboog gesloten is voor alle kinderen van groep 1
tot en met 8. Wij begrijpen dat deze stakingsdag voor
u als ouder heel vervelend kan zijn, we hopen op uw
begrip en steun. We willen nogmaals aangeven dat
het steeds lastiger wordt om vervanging te
organiseren en dat we wellicht groepen steeds vaker
thuis moeten laten. Deze actie is ook bedoeld om hier
extra aandacht voor te vragen. Lager salaris en hoge
werkdruk als perspectief voor aanstaande leraren
helpen niet om het lerarentekort op te lossen.
Het peuterwerk is op deze dag wel geopend.

Vanuit de werkgroep van het Respect.Boekel komt er
een aanbod voor een scholing, gericht op
communiceren met kinderen. Om onze kinderen
respectvol te leren zijn, is zelf het goede voorbeeld
geven heel belangrijk.
** Als ouder een krachtige, liefdevolle leider zijn voor
je kinderen **
** Meer respect, rust en samenwerking in je gezin **
** Minder conflicten **
Spreekt dit je aan, dan is de training ‘ Communiceren
met kinderen’ van De Amethist wellicht iets voor jou.
In 2018 wordt deze unieke training aangeboden in
Boekel, op 6 woensdagavonden.
Data: 28-2, 7/3, 21/3, 11/4, 16/5, 30/5
Kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.
Korting voor alleenstaande ouders.
Korting voor een tweede deelnemer uit hetzelfde
gezin.
Wil je alvast meer info, kijk dan hier:
http://amethist.nl/media/brochures/Brochure_Com
municeren_Met_Kinderen_voor_Ouders_Verzorgers.
pdf
Vragen? Meer info? Aanmelden?
Neem contact op met Karin Kersten-van Lanen.
Kvlanen@hotmail.com, 06-46286976

9 december
9 december
10 december
12 december
12 december
14 december

Vera van den Tillaart
Willem van den Elzen
San Verkuijlen
Reineke van Dijk
Kiki Jansen
Tiego Verkuijlen

Wij wensen jullie een gezellige feestdag!

groep 6
groep 7
groep 4
groep 6
groep 8
groep 7

