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Belangrijke data:
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

De kinderen van peuterwerk de Regenboog zijn samen met kinderen van ‘t Stappertje
naar de bibliotheek geweest en hebben naar het verhaal van "Ssst! de tijger slaapt"
geluisterd. Erg leuk verteld door Femke van bibliotheek de Lage Beemden. Het was
wel een beetje spannend, de ooievaar maakte een ballon stuk en dat was wel even
schrikken voor ons. Uiteindelijk kwam het allemaal goed. De tijger was niet boos, nee,
ze was jarig en de dieren hadden een verrassing voor haar.
Een taart met kaarsjes en een cadeau.
Groetjes van de peuters van de Regenboog.

Maandag 26 februari
Rapporten groep 3 tot en met
7
Donderdag 1 maart en dinsdag
6 maart
10 minuten gesprekken
Maandag 5 maart
MR vergadering
Woensdag 14 maart
Voorstelling groep 7/8
Informatie avond nieuwe
ouders
Donderdag 22 maart
Studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 2 april
Tweede Paasdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 5 april
Fietsexamen groep 7
Woensdag 11 april
Ouderavond MR
Dinsdag 17 en woensdag 18
april
Eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april
Koningsspelen

Als ouder kunt u meepraten over de buitenschoolse opvang en het peuterwerk van
uw zoon of dochter. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de oudercommissie. Wij zijn
blij u te kunnen melden dat Marion van de Wijdeven (moeder van Lieke groep ½ en
Tom kdv ‘t Stappertje) en Lars Kuijper (vader van Tess groep ½ en Zoë kdv ’t
Stappertje) zich in willen zetten voor de oudercommissie van de Regenboog. Ze zullen
het komend schooljaar regelmatig aansluiten bij de vergaderingen van de MR om
zaken als de nieuwbouw gezamenlijk te bespreken. De oudercommissieleden zijn
bereikbaar via het mailadres loc.boekelvenhorst@stichtinggoo.nl.

Papa, heb je me al opgegeven?
Nee, helemaal vergeten. Hoe was het ook al weer?
Duh, op de site van EMM op de knop klikken en de
gegevens invullen. Dan kan ik met mijn vriendjes en
vriendinnetjes vanaf 6 jaar op woensdagmiddag van
13:30 tot 14:30 na de carnavalsvakantie voor € 16,- 8
workshops doen op een echt blaas instrument en dan
mogen we op het concert van 15 april mee doen.
Ja, dat moeten we niet vergeten schat.
Ja, want het moet voor 1 februari. Doe nu gelijk maar
even papa.
https://www.emm-boekel.nl/

29 januari
30 januari
31 januari
1 februari

Jens van Hees
Thomas Breeuwer
Renzo van Rijbroek
Lenz Theuvenet

groep 6
groep 8
groep 1/2
groep 7

Wij wensen jullie een gezellige feestdag!

