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Belangrijke data:
Maandag 4 juni
Ouderavond onderbouw
groep 1 tot en met 4
Maandag 11 juni
Schoolreis voor groep 1 tot en
met 7
Dinsdag 19 tot en met vrijdag
22 juni
Kamp groep 8
Dinsdag 26 juni
Leerlingenraad

Op de plek van de nieuwbouw komt een prachtige gezamenlijke buitenruimte voor
alle kinderen van Boekel. Samen met kinderen, omwonenden, gebruikers en
leerkrachten mag u als ouder meedenken wat we onze kinderen daar willen zien
doen. U bent van harte welkom tijdens de brainstorm met ouders van de
Uilenspiegel, de Octopus en de Regenboog op woensdag 6 juni van 15.30 tot 17.00
uur op kindcentrum Octopus. Wilt u hierbij aansluiten dan horen we dit graag via
sandra.pennings@stichtinggoo.nl. Tot op heden hebben zich nog geen ouders van
ons kindcentrum aangemeld. Mocht u graag meedenken maar het tijdstip schikt niet,
dan hoor ik ook graag van u.

Donderdag 28 juni
LOC en MR vergadering
Maandag 2 juli
Rapporten groep 1 tot en met
7
Musical groep 8
Vrijdag 6 juli
Laatste schooldag
Maandag 9 juli tot en met
vrijdag 17 augustus
Zomervakantie
Maandag 20 augustus
Eerste schooldag

Alle ouders van de onderbouw (de huidige groepen 1 tot en met 4) zijn aanstaande
maandag uitgenodigd voor een avond over de organisatie van de onderbouw voor
het komend schooljaar. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de speelzaal.

De noodlokalen staan op hun goede plek, elektriciteit en water is aangesloten en de
lokalen zijn van binnen en buiten netjes gepoetst. Volgende week woensdag 6 juni
gaan de spullen van de BSO de Regenboog verhuizen naar het noodlokaal. Een
volgende stap in het interne verhuisproces…..

Met ingang van het komend schooljaar is er een
vacature voor de MR oudergeleding. De
Medezeggenschapsraad heeft tot taak de school
positief / kritisch op een discrete manier te volgen. De
leden kunnen als aanspreekpunt voor ouders dienen.
De MR bespreekt allerlei schoolzaken, zij hebben
instemmings- en adviesrecht over verschillende
zaken. De MR bestaat uit een oudergeleding
(2 ouders) en een personeelsgeleding
(2 leerkrachten). De vergaderingen vinden op school
plaats, zes keer per schooljaar en zijn openbaar.
Heeft u belangstelling dan laat het ons weten!
(mr.regenboog@stichtinggoo.nl). Bij dit e-mailadres
kunt u ook terecht voor meer informatie. Graag uw
reactie voor 10 juni.

4 juni
6 juni
8 juni

Levi Derks
Jasmijn Oosting
Evi van Ras

groep 4
groep 1/2
groep 3

Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag!

