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Ieder jaar gaan de kinderen van groep 6 en 7 op schoolreis en de kinderen van groep 
8 gaan aan het einde van het schooljaar op kamp. Hiervoor wordt een eigen bijdrage 
gevraagd.  
Op kindcentrum de Regenboog hanteren we een spaarregeling om de schoolreisjes 
en het schoolkamp te bekostigen. Om de onkosten te spreiden wordt er vanaf groep 
5 via een machtiging 4 keer per jaar 7,50 euro afgeschreven. Zo wordt er ieder jaar 30 
euro gespaard. Helaas lopen de laatste jaren de kosten van de actviteiten op en 
worden de groepen kleiner. Hierdoor wordt het budget overschreden. Vandaar dat 
we met ingang van dit schooljaar 2018-2019 het bedrag per kwartaal gaan verhogen 
naar 10 euro. Afgelopen dinsdag heeft de oudergeleding van de MR dit voorstel 
goedgekeurd.  
Graag brengen we de stichting Leergeld nogmaals onder de aandacht, zij kunnen een 
helpende hand bieden als het financieel lastig is voor u als ouder om mee te doen aan 
de spaarregeling. Zij zijn bereikbaar via contact@gemert-bakel.leergeld.nl of via de 
site www.leergeldgemert.nl.  
 

 
 
 

 
 
Waar voorheen het gebouw van OBS Uilenspiegel en peuterwerk de Mieren stond, is 
nu een kale zandvlakte met hekken eromheen…. De bomen zijn stevig ingepakt en er 
worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw.  
Na de vakantie worden de verschillende werkgroepen weer opgestart. Dinsdag 21 
augustus is de werkgroep Veilig schoolverkeer Boekel bij elkaar gekomen om samen 
te praten over de nieuwe verkeerssituatie rond de nieuwbouw. Ook veilige routes 
voor kinderen naar het nieuwe Kindpark zijn ter sprake gekomen. Hier zal de 
komende tijd zeker aandacht aan besteed worden. De volgende bijeenkomst zal 
gehouden worden op maandag 17 september.  
 
 
 
 

          

 

 

 

 

    

 

  

Belangrijke data: 
 
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 

http://www.regenboogboekel.n/
mailto:contact@gemert-bakel.leergeld.nl
http://www.leergeldgemert.nl/


 
 
Voor de kennismakingsgesprekken kunt u inschrijven 
via Digiduif, aangezien nog niet alle ouders zich 
aangemeld hebben voor het Ouderportaal. U 
ontvangt hiervoor vandaag een uitnodiging.  

 
 

 
 
Meer dan de helft van alle ouders hebben hun token 
al bevestigd en kunnen inloggen in het Ouderportaal. 
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  
 
 

 
 
Hoi! 
Afgelopen week had ik mijn vuurdoop; mijn eerste 
deelname aan een MR-vergadering van de 
Regenboog.  
Fijn om te horen wat er zoal speelt én daar ook een 
steentje aan te kunnen bijdragen. Dit geeft 
voldoening. 
Vanuit mijn dagelijkse werk als marketing 
communicatie specialist wil ik vooral dat het delen 
van informatie vanuit school richting ouders zo goed 
mogelijk gebeurt.  
Mocht jezelf daar ook suggesties of ideeën over 
hebben, laat het ons weten. Zo kunnen we het samen 
uiteindelijk voor onze kinderen beter maken.  
Vragen? Vragen! 
  
Groet Antoinette van de Veerdonk  
(moeder van Meike van der Aa, groep 5) 
 
 

 
 

 
 

Ik ben Juul Termeer, 18 jaar en woon in Boekel. 
Ik volg de opleiding onderwijsassistent niveau 4, en zit 

in mijn laatste jaar. 
Ik loop stage in de groep 4/5 van Marieke de Koning 

op maandag dinsdag en vanaf de carnaval ook de 
woensdagen. 

Dit vind ik erg leuk omdat ik graag met kinderen werk 
en hun een handje verder wil helpen in de 

maatschappij. 
Naast school werk ik bij sporthal de Burcht in Boekel 
en spreek ik graag met vriendinnen af om lekker te 

kletsen of iets leuks te gaan doen. 
 

Ik hoop hier veel te leren en plezier te maken met de 
kinderen. 

Groetjes Juul!  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Is jouw kind een kooktalent?  
Laat hem of haar meedoen met de Keukenbazen 
Battle! 
 
Vindt jouw kind het leuk om te koken en kan hij of 
zij het ook best goed? Laat hem of haar dan 
meedoen aan de Keukenbazen Battle. Keukenbazen 
is een hele leuke én hele spannende kookwedstrijd 
voor kinderen van 10 tot 12 jaar, in Noordoost-
Brabant. De kinderen strijden in een team van 2 of 3 
om de titel Keukenbazen 2018. 
 
Wat is de opdracht? 
Die is simpel: Maak een hoofdgerecht met lekkere en 
gezonde producten uit je eigen buurt. De gerechten 
mogen zo eenvoudig of ingewikkeld zijn als de 
kinderen zelf willen. Wat ze koken mogen ze helemaal 
zelf weten. Gezonde en lekkere ingrediënten kunnen 
ze halen bij leveranciers in de buurt. Dat is niet 
verplicht, maar wel extra leuk. Bovendien leren ze zo 
waar hun voedsel vandaan komt. De kinderen kunnen 
hun gerecht insturen tot en met zondag 23 
september. 
 

mailto:marieke.dekoning@stichtinggoo.nl
http://www.keukenbazen.nl/gemeenten/


Chefkoks jureren 
In elke gemeente doen meerdere teams mee. Per 
gemeente jureert een chefkok alle ingezonden 
gerechten. Hij of zij kiest de winnaar in de gemeente 
en coacht dat team tijdens de finale op zaterdag 6 
oktober. Hier zie je welke kok de menu’s beoordeelt 
in jullie gemeente: www.keukenbazen.nl/juryenkoks/ 
 
Naar de finale 
In elke gemeente gaat één team door naar de grote 
finale: de Mega Live KookBattle op 6 oktober in ‘s-
Hertogenbosch. Daar koken alle teams die wonnen in 
hun gemeente hun gerecht. Een topjury beoordeelt 
alle gerechten en kiest het beste gerecht. Het 
winnende team wordt op woensdag 10 oktober 
bekend gemaakt tijdens een feestelijk diner, waarbij 
de kinderen en ouders natuurlijk aanschuiven. Er zijn 
drie prijzen te verdienen: de overall prijs, de prijs voor 
het meest creatieve gerecht en de prijs voor het 
gerecht waarin het best gebruik is gemaakt van lokale 
producten. De burgemeester van de winnende 
gemeente wordt een jaar lang SmaakBurgemeester 
van Nederland.  
 
Aanmelden 
Alles over meedoen met Keukenbazen vind je op 
www.keukenbazen.nl. 
Lees daar ook hoe we omgaan met de privacy van de 
deelnemers.  
 
Like en volg Keukenbazen: 
Facebook.com/keukenbazen 
Twitter.com/keukenbazen 
Instagram.com/keukenbazen/ 
 
Kijk de trailer van Keukenbazen, vlogs van onze 
eigen Keukenbazen-vloggers Romy en Layla en nog 
veel meer filmpjes op ons YouTube-kanaal. 
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