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Vanavond is het eindelijk zover: De Avond van de Poëzie. Ties van de Ven, leerling uit 
groep 6, doet hieraan mee. Ties mag vrienden en familie uitnodigen en vindt het 
super leuk als er veel bekenden zijn. De avond begint om half 8 in Nia Domo, dus heel 
graag tot vrijdagavond. 
Heel veel succes Ties!! Zet ‘m op! 

 
 
Traditiegetrouw komen wij ieder jaar met de infoavond van groep 1/ 2 met een paar 
leden van de werkgroep langs om uit te leggen wat wij als werkgroep op school doen 
en dat wij heel blij zijn als er nieuwe ouders zijn, die onze werkgroep komen 
versterken. Helaas is dat gisteren door omstandigheden niet gelukt, maar heeft Juf 
Annemiek uitgelegd wat de werkgroep op school doet. 
Even nog kort: Wij zijn een groep ouders die de festiviteiten door het jaar heen 
invullen, denk aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval etc. Wij zorgen voor de versieringen in 
school en bedenken samen een passende viering. Wij vergaderen ongeveer 4x per 
jaar en per activiteit is er de mogelijkheid om aan te geven of je hierbij kunt helpen. 
We richten ons echter niet alleen op nieuwe ouders, ook ouders van kinderen uit de 
oudere groepen zijn nog steeds welkom om aan te sluiten bij de werkgroep. Vele 
handen maken licht werk! 
Mocht je meer informatie willen of als je je hiervoor wil aanmelden, graag een 
berichtje naar: 
Danielle van de Laar    Tel: 06-51834471    Mail: laarboekel@gmail.com 
 
Wij hebben er weer zin in om er een leuk jaar van te maken! 
 
Hopelijk tot ziens, 
Danielle van de Laar  

    
 

          

 

 

 

 

    

 

  

Belangrijke data: 
 
Maandag 27 augustus 
Informatie avond groep 3/4 
en groep 4/5 
 
Dinsdag 28 augustus 
MR vergadering 
 
Donderdag 6 en maandag 10 
september 
Kennismakingsgesprekken 
 
Dinsdag 11 september  
Leerlingenraad  
 
Dinsdag 18 september 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Woensdag 26 september 
Kinderpostzegels groep 8 
 
Woensdag 3 oktober 
Start kinderboekenweek 
 
Vrijdag 5 oktober 
Regenboogdag en jubileum 
Karin 
 
Maandag 15 tot en met vrijdag 
19 oktober 
Herfstvakantie 
 
Maandag 22 en dinsdag 23 
oktober 
Luizencontrole 
 
Maandag 29 oktober 
Kledinginzameling 
 
Dinsdag 30 oktober 
Kunstmenu groep 1/2 
 
Woensdag 7 november 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Donderdag 22 november 
Sint op school 
 
Dinsdag 27 november 
Leerlingenraad  
 
Woensdag 28 november 
LOC/MR vergadering 
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Wat hebben we leuke vakantieweken gehad. 
Dat het warm was dat weten we, maar de kinderen 
hebben desondanks genoten van alle activiteiten. 
Van een haarworkshop tot een dansworkshop en van 
lekkere smoothies tot pannenkoeken.    
We hebben bloemen geplukt, zelf thee mogen 
maken, een ritje op pony Domingo, we zijn naar de 
kermis geweest, teveel om op te noemen. 
Dat ze genoten hebben dat weten we zeker! 
 
Als afsluiting van de zomervakantie bij de BSO hebben 
alle kinderen een bellenblaas gekregen om de 
vakantie uit te blazen. 
 
Groeten Team BSO Boekel 
 

 
 
 

 
Boostweek 3 ‘Samen’ van 20 t/m 31 augustus 
 
Boekel heeft inmiddels veel Respectpunten waar 
gewerkt wordt aan een veilige, sportieve en 
respectvolle omgeving voor onze kinderen. 
Na een succesvol eerste jaar, met de thema’s 
‘Respect’ en ‘Eerlijkheid’ gaan we in het nieuwe 
schooljaar van start met Boostweek 3. Het thema is 
‘Samen’ en direct na de zomervakantie gaan we  in 
onderwijs en opvang, uiteraard weer samen met de 
verenigingen hier mee aan de slag. 
‘Samen’ is een belangrijk aspect van respect. Bij 
‘samen’ wordt er vaak gedacht aan samen werken, 
samen spelen, samen sporten en dit is zeker ook 
belangrijk. Waar wij de nadruk op willen leggen is dat 
wij samen een groep vormen. In deze groep is er plek 
voor iedereen. We hebben daarbij één belangrijk 
doel: 
 
 
 
 

 
We zorgen er SAMEN voor dat iedereen het fijn heeft, 
niemand wordt buitengesloten. 
Ik (ben ik), jij (bent jij), samen zijn we wij. 
 
We gaan er samen voor om ook van deze derde 
Boostweek opnieuw een succes te maken en zullen 
kinderen (en volwassenen) aanspreken en ze helpen 
indien nodig. Doet u mee? 
 
Werkgroep RESPECT.BOEKEL 
 

 
 

 
 
Vlak voor de zomervakantie hebben alle ouders een 
token ontvangen waarmee u zich aan kon melden 
voor het Ouderportaal. Deze week is er een nieuwe 
token verstuurd voor ouders bij wie het inschrijven 
nog niet gelukt was. Vanaf volgende week tot de 
herfstvakantie zal de Regendruppel verstuurd worden 
via Digiduif en het Ouderportaal. Na de herfstvakantie 
maken we alleen gebruik van het ouderportaal om 
met u te communiceren. Mocht u vragen hebben 
over het Ouderportaal, neem dan contact op met 
Marieke de Koning via 
marieke.dekoning@stichtinggoo.nl  
 

 
 

Hé kooktalent!  
Doe je mee met Keukenbazen? 
 
Vind jij het leuk om te koken en kun je het ook best 
goed? Doe dan mee aan de Keukenbazen Battle. 
Keukenbazen is een hele leuke én hele spannende 
kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar in 
Noordoost-Brabant. Doe mee met een team van 2 of 
3 vrienden of vriendinnen en win! 
 
Wat moet je doen? 
De opdracht is simpel: Maak een hoofdgerecht met 
lekkere en gezonde producten uit je eigen buurt.  
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Wat je kookt mogen jij en je teammaatjes helemaal 
zelf weten. Gezonde en lekkere ingrediënten kun je 
halen bij boeren en boerderijwinkels in de buurt. Dat 
is niet verplicht, maar wel extra leuk!  
 
Kijk op www.keukenbazen.nl wat je kunt kopen bij 
welke boer of boerderijwinkel. Je kan je gerecht 
inzenden tot en met zondag 23 september. 
 
Chefkoks jureren 
In jouw gemeente doen natuurlijk meer teams mee. 
In elke gemeente kiest een echte chefkok uit alle 
inzendingen het team met het beste gerecht. Hij of zij 
coacht dat team tijdens de finale op 6 oktober. Kijk 
hier welke kok de gerechten jureert in jouw 
gemeente: www.keukenbazen.nl/juryenkoks/  
 
Naar de finale 
In elke gemeente gaat één team door naar de grote 
finale: de Mega Live KookBattle. Die is op zaterdag 6 
oktober in ‘s-Hertogenbosch. Daar koken alle teams 
die wonnen in hun gemeente hun gerecht. Een 
topjury kiest het beste gerecht. De winnaar wordt 
bekend gemaakt tijdens een feestelijk diner op 
woensdag 10 oktober.  
 
Drie prijzen 
Er zijn drie prijzen te winnen: de hoofdprijs, de prijs 
voor het meest creatieve gerecht en de prijs voor het 
team dat het best gebruik maakt van lokale 
producten. De burgemeester van de winnende 
gemeente wordt SmaakBurgemeester van Nederland.  
 
Zo doe je mee 
Alles over meedoen met Keukenbazen vind je op 
www.keukenbazen.nl.  
Lees daar ook hoe we omgaan met jouw privacy. 
 
Niks missen van Keukenbazen? Like en volg 
instagram.com/keukenbazen/ 
Kijk ook de trailer van Keukenbazen, vlogs van onze 
eigen Keukenbazen-vloggers Romy en Layla en nog 
veel meer filmpjes op ons YouTube-kanaal. 
 
We kijken uit naar je aanmelding! 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Liva Strijbosch  peuters 
Daantje van Esch groep 1/2 
Lexie Steenbeek  groep 1/2 
Suze van Ras  groep 1/2 
Izzy van der Heijden groep 1/2 
Jens van Haandel groep 1/2 
Sarah Strik        groep 1/2                                 
Lynn de Groot  groep 1/2 
Jany Beelen  groep 4/5 
 
 

 
 
20 augustus   Sander Jacobs               groep 6 
22 augustus   Adna Kalender              groep 4/5 
23 augustus   Daantje van Esch          groep 1/2 
 

 
 
27 augustus   Zuzanna Grudniewska    groep 6 
28 augustus   Lis Donkers                       groep 3/4    

 

Proficiat en een hele gezellige feestdag! 
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