Kennedystraat 3
5427CH Boekel
0492 321909
www.regenboogboekel.nl

Belangrijke data:
Maandag 9 april
Inschrijven Avond4daagse
14.30 tot 15.00 uur
Woensdag 11 april
Ouderavond MR
Vrijdag 13 april
Stakingsdag, alle kinderen vrij

U kunt nog inschrijven voor de MR informatieavond over de nieuwbouw via
mr.regenboog@stichtinggoo.nl of loop even binnen bij Sandra. De avond begint om
20.00 uur en zal rond 21.30 uur afgelopen zijn. De architect Sebastiaan Robben en de
bouwbegeleider vanuit stichting GOO en stichting Saam Frank van Wetten komen het
ontwerp toelichten en uiteraard is er gelegenheid om samen na te praten. U bent van
harte welkom!

Dinsdag 17 en woensdag 18
april
Eindtoets groep 8
Donderdag 19 april
Oudercommissie en MR
vergadering
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

Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO een
ouderavond over dit thema onder de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De
avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose autisme is. Waar
en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? Wat zijn de regelingen? Welke
organisaties kunnen helpen? Hoe wordt dat bekostigd? Welke vragen kun je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant,
samen met een medewerker van de gemeente Helmond en van het Regionaal
Autisme Centrum meer hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen. Er
zal ook informatie aanwezig zijn van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. (NVA)
De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw
van de Antoon van Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond. Ouders en
professionals kunnen zich aanmelden bij het samenwerkingsverband HelmondPeelland PO via i.houthooft@swv-peelland.nl

Maandag 21 mei
2e Pinksterdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 24 mei
Voorstelling groep 3/4
Maandag 28 mei
Project Dode Hoek groep 8

7 april
7 april

Maicol Moet
Ilse Wijdeven

groep 7
groep 8

Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag!

