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Er zijn deze week al hele mooie stappen gezet om te komen tot een mooi plan om de 
buitenruimte rondom kindcentrum Octopus, kindcentrum Regenboog en OBS 
Uilenspiegel in te richten. Marianne Greenall begeleidt dit proces. 
Afgelopen woensdagmiddag zijn ouders van alle drie de locaties onder begeleidng 
van Marianne bij elkaar gekomen om samen te brainstormen en ideeen te delen. Wat 
een mooie uitdaging om dit te mogen doen met enthousiaste en bevlogen ouders! 
Een tweede bijeenkomst volgt, mocht u hierbij aan willen sluiten dan bent u van 
harte welkom, datum en tijd volgt. 
 
Deze vrijdagochtend waren de kinderen aan de beurt. Er is een kinderpanel gevormd 
door kinderen van de Octopus, de Uilenspiegel en de Regenboog. Onder begeleiding 
van Marianne Greenall hebben de kinderen de huidige buitenruimte bekeken en hun 
toekomstige wensen gedeeld namens alle kinderen van de locaties.  
 
Mooi dat de ideeen en wensen van ouders en kinderen voor een groot deel 
overeenkwamen! We houden u op de hoogte… 
 
   

 
 
Donderdag  7 juni is op een feestelijke manier de nieuwe groepsruimte van BSO de 
Regenboog geopend. Het lintje werd doorgeknipt, hierna mochten de kinderen lekker 
rondkijken en spelen en werd er een ijsje gegeten. De ruimte ziet er gezellig uit, neem 
gerust een kijkje!       
 
 
 

                                            

          

 

 

 

 

    

 

  

Belangrijke data: 
 
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 
 
Woensdag 27 juni 
Ouderbedankochtend 
 
Donderdag 28 juni  
LOC en MR vergadering 
 
Vrijdag 29 juni 
Musical groep 8 voor alle 
kinderen van de Regenboog 
 
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 
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De afgelopen jaren was het een goede gewoonte om 
de laatste donderdag voor de zomervakantie met 
ouders alle lokalen en materialen een goede 
schoonmaakbeurt te geven. Daarna werden alle 
ouders van de Regenboog in het zonnetje gezet onder 
het genot van een hapje en een drankje.  
Dit jaar gaan we het anders doen! 
Omdat (bijna) alle groepen verhuisd zijn, heeft de 
grote schoonmaak van de lokalen al plaats gevonden. 
De poetsavond zal dit jaar dan ook niet doorgaan. Wel 
willen we alle ouders die zich dit schooljaar, op wat 
voor manier dan ook, ingezet hebben voor de 
kinderen, bedanken. Dit gaat gebeuren op de 
Ouderbedankochtend op woensdag 27 juni. Noteer 
deze ochtend alvast in uw agenda, meer informatie 
volgt.   
 
 

 
 
Op maandagavond 2 juli gaan de kinderen van  
groep 8 hun eindmusical opvoeren voor hun ouders. 
Op maandagmiddag 2 juli om 12.45 uur zijn alle 
andere belangstellenden (opa’s, oma’s, familie of 
buren) van harte welkom. De kinderen van de 
Regenboog gaan van de musical genieten op vrijdag 
29 juni om 10.30 uur. 
 
 

 
 
Er is onduidelijkheid ontstaan rondom de 
studiemiddag van woensdag 6 juni, excuses hiervoor. 
Deze studiemiddag voor het team begint om 13.30 
uur, we verwachten de kinderen deze ochtend dus 
gewoon op de Regenboog. 
 

 
 
Wat een gezellige boel tijdens de 
Avond4daagse….een beetje regen kan de pret niet 
drukken! 
 

 
 

 
 
9 juni        Lieke van de Ven      groep 5/6 
11 juni      Caroline Aram           groep 6 
11 juni      Isa Verbrugge            groep 6 
12 juni      Sill Claasse                 groep 3 
 

 
 
Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag! 
 
 

                                       
 

 
 
De jeugdnatuurwacht is op zoek naar kinderen die het 
leuk vinden om in de natuur bezig te zijn. We gaan 
meestal naar buiten om zaken te onderzoeken. Dat 
kan zijn wateronderzoek, paddestoelen, insecten en 
nog veel meer. Zo maken we ook nestkasten en gaan 
die dan ophangen. Veel van deze activiteiten vinden 
plaats op of rond de Perekker. De laatste activiteit is 
het uitstapje. In totaal hebben we zo’n 20 activiteiten. 
Wij streven naar zo’n 25 kinderen; wie het eerst 
komt, het eerst maalt. 
Leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van alle 
basisscholen in Boekel en Venhorst kunnen zich 
opgeven als lid; ook als je afgelopen seizoen al lid was 
moet je je opnieuw aanmelden. Ook kinderen in 
dezelfde leeftijdsgroep, die bijzonder onderwijs 
volgen kunnen zich aanmelden. 
De contributie bedraagt  € 15,- per jaar en we hebben 
om de 14 dagen, op zaterdagmiddag van 15.00 tot 
16.30 uur een activiteit; tijdens de vakanties is er 
geen activiteit. Ook kinderen die het voortgezet 
onderwijs volgen zijn welkom. 
 
Voel je wat voor de natuur, en heb je rond dat tijdstip 
geen andere bezigheden, kun je jezelf aanmelden. Dat 
kan via onderstaand formulier of via mailadres 
afj.vogels47@hotmail.com.  
 

mailto:afj.vogels47@hotmail.com


 
AANMELDINGSFORMULIER 
 
Ik geef mij op als lid van jeugdnatuurwacht “de 
Knokert”. (invullen in blokletters) 
 
Voornaam .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Jongen/meisje  
Achternaam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
Geboortedatum.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Naam school.  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Groep.  .  .  . 
 
Adres.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Postcode.  .  .  .  .  .  . 
Woonplaats.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
E-mail adres: .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
Telefoon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Oud/nieuw lid. ( wegstrepen wat niet van toepassing 
is). 
Handtekening ouders of voogd.   
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 
Dit formulier kun je, samen met € 15,- contributie, in 
de bus doen bij Ton Vogels, Julianastraat 47 te Boekel 
of maak € 15,- over op rekening 
NL90RABO0108008517 ten name van 
Jeugdnatuurwacht Boekel onder vermelding van 
Contributie seizoen 2016-2017. 
 
Onze eerste activiteit is op zaterdag 15 september 
2018. Om 15.00 uur verzamelen bij het 
natuureducatiecentrum op de Perekker in Boekel, bij 
de schaatsvijver. 
Info: 0636051060 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


