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Belangrijke data:
Woensdag 20 december
Kerstviering om 11.30 uur
Donderdag 21 december
Kerstmusical voor alle ouders
en belangstellenden om 19.00
uur

Vorige week vrijdag 8 december is juffrouw Willeke bevallen van een prachtige
dochter Lis. Het gaat heel goed met moeder en kind!

Vrijdag 22 december
Kerstmusical voor alle
kinderen en kerstlunch
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

Proficiat Willeke, Joost, Jop en Lieke met jullie dochter en zusje!

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

Vorig schooljaar is er per jaargroep een groepsapp aangemaakt. Deze app is bedoeld
om alle ouders snel te kunnen bereiken bij lesuitval of calamiteiten. We horen
geluiden dat via deze app andere zaken besproken worden. Hierbij een vriendelijk
verzoek om de app alleen te gebruiken waarvoor deze bedoeld is. Heel erg bedankt
voor jullie medewerking.

Kindcentrum de Regenboog is in kerstsfeer! Met dank
aan de ouderwerkgroep zien de gangen en groepen er
gezellig en sfeervol uit.
Het kerstprogramma op een rijtje:
Woensdag 20 december
Kerstviering in de aula van 11.30 tot 12.30 uur voor
alle groepen, ouders en belangstellenden.
Donderdag 21 december
Kerstmusical voor de ouders en belangstellenden om
19.00 uur in Nia Domo.
Vrijdag 22 december
Kerstmusical voor alle kinderen en kerstbrunch. De
lijsten voor het maken van de hapjes zijn al goed
ingevuld, mocht u (samen met uw kind) nog hapjes
willen maken? Deze zijn van harte welkom!
Denken jullie aan het meebrengen van een bord,
bestek en beker deze ochtend?

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.
De eerste aanmeldingen komen binnen. Ook zijn er
verschillende geïnteresseerden die graag meer
informatie willen.
Hiervoor organiseert Karin 2 info-momenten in de
mediatheek op Uilenspiegel:
- vrijdag 15/12 van 11.35-12.00 uur
- woensdag 20/12 van 12.00-12.30 uur
Alle geïnteresseerden zijn welkom om vrijblijvend te
komen luisteren en hun vragen te stellen.
Karin van Lanen
Kvlanen@hotmail.com, 06-46286976

Vanaf dinsdag 19 december zitten Jasmijn en Milan
Oosting bij ons op de Regenboog. Zij verhuizen dit
weekend van Groningen naar Boekel. Jasmijn zit in
groep 2 en Milan in groep 4. Welkom en veel plezier
op de Regenboog!

16 december
22 december

Sam van den Broek
Mees van de Laar

groep 7
groep 3

Wij wensen jullie een gezellige feestdag!

