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Belangrijke data:
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
Dinsdag 15 mei
Schoolfotograaf
Maandag 21 mei
2e Pinksterdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 24 mei
Voorstelling groep 3/4
Maandag 28 mei
Project Dode Hoek groep 8
Dinsdag 29 mei
Oudercommissie en MR
vergadering
Maandag 11 juni
Schoolreis voor groep 1 tot en
met 7
Dinsdag 19 tot en met vrijdag
22 juni
Kamp groep 8
Donderdag 28 juni
LOC en MR vergadering

Het was een gezellige boel vanmorgen tijdens de Koningsspelen. De dag begon met
een lekker en gezond ontbijt in de eigen groep. Daarna samen dansen op het lied
“Fitlala” en spelletjes spelen. Dank aan alle kinderen van groep 7 en 8 die de
spelletjes begeleid hebben en aan alle ouders die geholpen hebben!

Op woensdag 18 april was de eerste finale van ‘Stoer
op poëzie’.
De kinderen van groep 6 en 7 zijn in de klas flink aan
de slag gegaan met het maken van gedichten. Na een
schoolfinale zijn Vera, Evy en Ties uit groep 6 en
Dylano, Sarah en Jennifer uit groep 7 gekozen. Zij
mochten afgelopen woensdag hun gedicht voorlezen
voor alle groepen 6 en 7 uit Boekel en Venhorst.
Van iedere school werd er een winnaar gekozen.
De winnaar van KC de Regenboog is: Ties van de Ven
uit groep 6.
Hieronder zie je zijn mooie gedicht.
Dit zal hij in augustus nog een keer voordragen in Nia
Domo voor de échte regiofinale.

Al die dromen
ik loop in het bos
plots
waaien alle blaadjes van de bomen
daar gaan al die dromen
groen bruin en rood

Op dinsdag 15 mei komt de schoolfotograaf naar de
Regenboog om van alle kinderen individuele foto’s en
groepsfoto’s te maken. Broertjes en zusjes mogen
samen op de foto, u bent uiteraard vrij om deze foto’s
al dan niet af te nemen. Er is ook een mogelijkheid
om met broertjes/ zusjes jonger dan 4 jaar op de foto
te gaan, dit gebeurt na schooltijd om 14.30 uur. Het is
de bedoeling dat u zelf met uw kinderen komt.
Peuters die op die ochtend aanwezig zijn worden
gefotografeerd, de andere peuters mogen om 14.30
uur komen om op de foto gezet te worden. Leuk als
de kinderen kleurrijke kleding aantrekken.

groen gaat naar een bloem
bruin gaat naar een tuin
rood gaat naar een boot

zij zullen hopen op al die dromen.

Afgelopen woensdag was het scholenvoetbaltoernooi
in Beek en Donk.
Twee teams van groep 5 en 6 deden hieraan mee.
Het was een erg leuk en sportief toernooi.
De kinderen hebben goed gevoetbald. We horen
binnenkort op welke plek we geëindigd zijn, en als we
in de top belanden, is de volgende wedstrijd in mei!
Jongens en meiden van groep 5 en 6, wij zijn erg trots
op jullie sportiviteit!

Net voor de zomervakantie verhuizen het meubilair
en andere spullen van de Uilenspiegel naar de
Regenboog. Natuurlijk gaan we ervoor zorgen dat de
lokalen waar zij gebruik van gaan maken leeg en
schoon zijn. Dit betekent dat onze interne verhuizing
vanaf deze week van start is gegaan. De eerste stap is
het verhuizen van onze schoolbibiliotheek, hier is
gisteren een start mee gemaakt. De groepen van de
Regenboog zitten volgend schooljaar bij elkaar en de
groepen van de Uilenspiegel zitten bij elkaar in de
buurt.
In de meivakantie worden de 2 noodlokalen geplaatst
op het plein. We doen onze uiterste best om de
kinderen zo weinig mogelijk overlast van dit alles te
laten ervaren.
Daarnaast vinden de eerste overleggen plaats over de
inrichting van het speelplein en de verkeerssituatie
rondom Kindpark Boekel. Niet alleen de 3 scholen zijn
hierbij betrokken, ook stichting de Speeltrein,
stichting Binnensport en de Kinderburcht. Bij dit
ontwerpproces zullen ook de kinderen een mooie rol
krijgen.

Het verkeersexamen is afgenomen op 5 april 2018.
Eerst in de ochtend kwamen er mensen in de klas van
Veilig Verkeer Nederland, we moesten een theorie
examen in een werkboek maken van 25 vragen en je
mocht 9 fouten maken. Als je meer maakte was je
niet geslaagd. Om 3 uur moesten we ons melden bij
het skate park. Je moest van tevoren thuis een
bepaalde route oefenen, als hulp om de route te
onthouden zaten pijltjes die de weg wijzen op
verschillende lantaarnpalen, borden en bomen.
Mensen van Veilig Verkeer Nederland keken hoe we
fietsten. De meeste kinderen zijn gelukkig geslaagd.
Kacper en Damien

Deze dames Maud en Ize hebben een prachtige
raamschildering bij de peuters gemaakt rondom het
thema “toveren”.

22 april
23 april
25 april
25 april
27 april
28 april
1 mei
1 mei
2 mei
4 mei
9 mei
9 mei
15 mei

Silke Vos
Niek Smits
Max Meulemeesters
Jill van Haandel
Yara van der Pol
Niels Wijdeven
Guus Verbrugge
Neeltje Arts
Eef Donkers
Pip van Kilsdonk
Bo Verhallen
Sem van Muyen
Wout Wassenberg

groep 7
groep 7
groep 1/2
groep 1/2
groep 1/2
groep 5/6
groep 1/2
groep 5/6
groep 1/2
groep 5/6
groep 3
groep 8
groep 3

Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag!

