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Belangrijke data:
Vrijdag 9 februari
Carnaval
12.30 uur vakantie voor groep
1 tot en met 4
14.30 uur vakantie voor groep
5 tot en met 8
Maandag 12 tot en met 16
februari
Voorjaarsvakantie

Wij vragen uw aandacht voor de verkeersveiligheid rondom ons kindcentrum. Tijdens
het brengen en halen van de kinderen ontstaan er regelmatig onveilige situaties door
auto’s die op de stoep geparkeerd worden of autodeuren die plotseling opengegooid
worden. We willen u vriendelijk verzoeken indien u met de auto de kinderen naar
school brengt om alleen te parkeren op de daarvoor bestemde plekken en bij het
wegrijden goed rond te kijken. Op deze manier zorgen we voor een veilige omgeving
voor onze kinderen. Fijn als u dit bericht deelt met opa’s, oma’s of andere verzorgers.

Maandag 19 en dinsdag 20
februari
Luizencontrole
Woensdag 21 en maandag 26
februari
Adviesgesprekken groep 8
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 9 februari barst op de Regenboog het carnavalsfeest los! Alle kinderen mogen
deze dag verkleed naar school komen. Deze dag gelden voor alle kinderen de normale
schooltijden.
Het programma voor deze dag:
10.30 tot 12.00 uur:
De kinderen van groep 1/2, 3 en 4 feesten samen in hun eigen groep en speelzaal
12.00 tot 12.30 uur:
Alle kinderen kijken naar de optredens van de groepen 1/2, 3 en 4 en hossen samen
12.30 uur:
De vakantie begint voor de kinderen van groep 1/2, 3 en 4
12.30 tot 14.30 uur:
Carnavalsbal voor de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 met optredens en muziek. Vanaf
13.30 uur zullen allerlei plaatselijke hoogheden de Regenboog bezoeken.
Let op: er mag geen confetti en spuitbussen meegenomen worden en de kinderen
mogen geen speelgoedwapens en andere attributen bij hun prachtige kleding
meebrengen.

Aanstaande vrijdag zullen prins Bas en prinses Julia
voorop gaan in de polonaise! Alaaf, alaaf, alaaf!!!

Dinsdag om 14.00 uur stond wethouder Henri
Willems bij de Regenboog op de stoep. Wat bleek?
Jasmijn van Bergen had de winnende tekening
gemaakt, deze staat voor alle kinderen van Boekel en
Venhorst voorop het boekje van Sjors Sportief.
Naast een oorkonde en een lekkere traktatie mag
Jasmijn samen met alle kinderen uit groep 8 een
middag gaan zwemmen bij het golfslagbad in Oss.
Proficiat Jasmijn!!

Dinsdag hebben alle kinderen het boekje van Sjors
Sportief gekregen. Deze keer behalve een sportief
aanbod ook allerlei andere activiteiten zoals koken,
muziekinstrumenten bespelen en sterrenkijken.
Inschrijven is mogelijk via de Sjors Sportief App of de
website. Wees er snel bij!

Het speelgoed wat de leerlingenraad uitgekozen heeft
van de opbrengst van de Sparen voor je school actie is
binnen. Wat een boel mooie spullen! We hebben
gekozen voor kleine foamballetjes, 2 basketballen, 2
loloballen, een kruiptunnel, werpringen, stoepkrijt,
zandvormen, dobbelstenen en waskrijt. Vanaf
volgende week dus weer extra veel
buitenspeelplezier!

31 januari is het bedrag van 7,50 euro afgeschreven
van het tweede kwartaal voor de schoolreis en het
schoolkamp.

Afgelopen dinsdag werd het klaslokaal van groep 3
omgetoverd tot een echte filmzaal. De kinderen
hebben ‘s middags hard gewerkt om tafels aan de
kant te schuiven, de stoelen in een bioscoopopstelling
te zetten en een bar te maken. Om kwart over 6
verzamelden de eerste enthousiaste kinderen en
ouders op school.
De organisatie van de avond lag in de handen van de
kinderen dus meteen werden de rollen van barman of
-vrouw, stoelaanwijzer en entreebewaker vervuld. De
papa’s en mama’s werden hartelijk ontvangen. Na de
opening van de juf waren de twee presentatoren
Wout en Kevin aan de beurt. De ouders werden
welkom geheten en er werd uitleg gegeven over hoe
de filmpjes gemaakt zijn. De groepjes werden een
voor een uitgenodigd om voor het filmscherm te
vertellen waar hun filmpje over ging. Onder het genot
van een hapje en een drankje werden alle filmpjes
bekeken. En na ieder filmpje was er natuurlijk een luid
applaus te horen. Wat was iedereen trots.
Groetjes van groep 3

Vanaf maandag 5 februari komen Kyara (groep 6) en
Damiën (groep 7) op de Regenboog. Welkom en een
fijne tijd!

3 februari
4 februari
5 februari
6 februari

Vinn van Uden
Devin van den Elzen
Koen Donkers
Teun van den Boogaard

groep 3
groep 4
groep 7
groep 7

Wij wensen jullie een gezellige feestdag!

