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Belangrijke data:
Maandag 2 april
Tweede Paasdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 5 april
Fietsexamen groep 7
Maandag 9 april
Inschrijven Avond4daagse
14.30 tot 15.00 uur
Woensdag 11 april
Ouderavond MR

Woensdag 11 april van 20.00 uur tot 21.30 uur
Beste ouders,
Wij willen u graag van harte uitnodigen voor de ouderavond van de MR op woensdag
11 april 20.00 uur op kindcentrum de Regenboog. Deze avond zal in het teken staan
van de presentatie rondom de nieuwbouw. Tijdens deze avond kijken we naar het
proces wat is afgelegd en waar we nu staan.

Vrijdag 13 april
Stakingsdag, alle kinderen vrij

We hebben de architect, Sebastiaan Rommen, uitgenodigd om zijn ontwerp toe te
komen lichten. Daarnaast zal Frank van Wetten, als bouwbegeleider, de stand van
zaken toelichten rondom onder andere de verkeerssituatie en duurzaamheid.

Dinsdag 17 en woensdag 18
april
Eindtoets groep 8

Wij vinden het fijn als u van te voren even aangeeft of u komt. Dit kunt u doen door
een e-mail te sturen naar mr.regenboog@stichtinggoo.nl of loop even binnen bij
Sandra.

Donderdag 19 april
Oudercommissie en MR
vergadering

Tot woensdag 11 april!
MR Regenboog

Vrijdag 20 april
Inzameling kleding
Koningsspelen
Maandag 23 april tot en met
vrijdag 4 mei
Meivakantie
Maandag 7 en dinsdag 8 mei
Luizencontrole
Donderdag 10 en vrijdag 11
mei
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Maandag 21 mei
2e Pinksterdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 24 mei
Voorstelling groep 3/4
Maandag 28 mei
Project Dode Hoek groep 8

Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om uw oude en gebruikte kleding in te
leveren op de Regenboog. Het Leger des Heils komt deze kleding ophalen, hiervoor
ontvangen we een mooi bedrag wat gebruikt wordt voor extra activiteiten voor de
kinderen. Wat kunt u zoal inleveren:
 Kleding
 Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, etc.
 Schoenen (per paar gebonden)
 Sokken (per paar)
 Accessoires, zoals hoeden, riemen, tassen, etc.
 Zachte knuffels
Vanaf dinsdag 17 april kunt u deze spullen in dichtgebonden plastic zakken onder het
afdak zetten op het plein van de Regenboog. Op vrijdag 20 april worden de zakken
opgehaald. Ook opa’s, oma’s, buren en familie mogen aan deze actie meedoen! Hoe
meer kilo’s hoe hoger de opbrengst!

De laatste weken zat er op maandag na schooltijd een
grote groep enthousiaste kinderen heel hard te
werken in de aula. Onder leiding van Maaike Simons
werd er met veel plezier getekend, geverfd en met
allerlei andere materialen creatieve kunstwerken
gemaakt. Op maandag 9 april gaat het volgende blok
weer van start. Als je mee wilt doen, graag
aanmelden via maaike@bureaube-teken-is.nl. De
lessen zijn op maandag 9 en 16 april en 7, 14 en 28
mei telkens van 14.45 tot 16.00 uur en de onkosten
zijn 35 euro voor 5 lessen.

Papa ik kan muziek maken.
Kom je luisteren naar wat ik al kan?
Ja leuk, en wanneer is dat dan?
Op zondag 15 april om 15:00 uur in Nia Domo. We
mogen dan met een echt orkest mee spelen.
De zaal is om 14:30 open en vol is vol.
En wat is er dan nog meer?
De kinderen van de trommel workshop laten horen
wat ze al kunnen, BATS (Boekels Aanstormend Talent
Slagwerk) spelen een paar vette nummers, het
opleidingsorkest speelt kei gave nummers en de
Harmonie sluit af met nummers die we allemaal
kennen.
En wat kost dat?
Het is helemaal gratis en voor iedereen. Kinderen
kunnen met de kleurplaat zelfs een prijs winnen. Die
kleurplaat krijg je via school of hij staat om de website
van EMM (www.emm-boekel.nl). De kleurplaat mag
je inleveren bij de bibliotheek daar staat een doos en
daar mag hij in.
Oké, ik kom 15 april luisteren naar al dat nieuwe
talent.
Pap, zet je het wel even op de kalender!!

Vrijdag 30 maart gaan we nog een keer discoskaten
op het St. Agathaplein!
Komen jullie ook weer?
Zoals altijd van 19.00u tot 21.00 uur.
Groetjes en tot ziens!
Schaats- & Skategroep Boekel
06-20430257
www.skeelergroep.nl

De komende maanden wordt er om 15.30 uur
voorgelezen in de bibliotheek van Boekel. Op
woensdag 18 april Rupsje Nooitgenoeg, op woensdag
16 mei Kleuren en op woensdag 20 juni Zomer.

Vrijdag 13 april zijn alle kinderen van de Regenboog
vrij in verband met de staking van leekrachten in
Brabant en Limburg. De noodzaak is hoog, ook
vandaag vrijdag 30 maart was er inval nodig en niet
beschikbaar. Gelukkig hebben we geen kinderen thuis
hoeven te laten omdat meester Jan op zijn vrije dag
kwam werken.

Afgelopen maandag hebben we Sven van Oort
verwelkomd in groep 6.
Bij de peuters zijn ook een aantal nieuwe kinderen
ingestroomd, namelijk Ania Casturia en Jur van der
Pol.
We wensen jullie veel plezier op de Regenboog!

31 maart
3 april
5 april
6 april

Maxim Kazlouski
Liz Westhoff
Quinn van Duren
Bas Donkers

groep 8
groep 7
groep 5/6
groep 4

Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag!

Fijne paasdagen
voor iedereen

