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Belangrijke data:
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
Maandag 26 november
Rapporten groep 8
Dinsdag 27 november
Leerlingenraad
Woensdag 28 november
Kindcentrumraad LOC/MR

Vanmorgen is juffrouw Karin door alle kinderen, leerkrachten en ouders ontvangen
op het plein voor een “vliegreis naar het buitenland en terug”. Bij aankomst kreeg ze
van een piloot en 2 stewardessen een boardingpass, een koffertje en een wereldkaart
aangeboden. Na een prachtig welkomstlied van groep 7 ging ze op reis naar alle
groepen. Iedere groep had een land gekozen, in deze sfeer werd er geknutseld,
gekookt en gebakken en verkleed. Ook mocht elke groep buiten nog landenspelletjes
gaan doen. Tijdens de lunch werden de zelfgemaakte hapjes over alle groepen
verdeeld. Ook kregen de kinderen nog een broodje knakworst, kaas of worst. Na de
lunch gaan we naar Nia Domo om de dag verder te vieren met de kinderen. Via deze
weg willen we alvast alle ouders van de werkgroep bedanken voor hun hulp en leuke
ideeën!

De nieuwbouw aan de Parkweg is in volle gang.
Vorige week is de betonvloer gestort, deze week is
gestart met het plaatsen van de staalconstructie.
Hierdoor wordt de vorm van de nieuwbouw steeds
duidelijker.
Om de bouw te volgen is het mogelijk om de
BouwApp te downloaden. Hieronder ziet u een
afbeelding van de app.

De Jumbo Sparen voor je School Actie is weer van
start gegaan. Het is mogelijk om de bonnetjes die u bij
de Jumbo ontvangt bij 10 euro aan boodschappen via
een app te doneren aan de Regenboog. Mocht u
liever de bonnetjes bij de Regenboog inleveren? Bij de
ingang vanaf het plein staat de display van de
Regenboog. Fijn als opa’s, oma’s, vrienden en buren
meesparen, hoe meer punten hoe meer budget om
speelgoed voor de kinderen te bestellen. Alvast
bedankt!

Mijn naam is Femke Bevers en ik ben 17 jaar. Ik woon
in Venhorst en studeer in het eerste jaar aan de
Kempel. Daarvoor heb ik op het Commanderij College
in Gemert gezeten. Nu kom ik een jaar stage lopen op
de Regenboog in Boekel. Het eerste halfjaar zal ik
stage gaan lopen in groep 6, het tweede halfjaar weet
ik zelf nog niet. Elke dinsdag heb ik stage en af en toe
ook een hele week. Ik heb er erg veel zin in en voor
vragen kun je altijd naar me toe komen.
Met vriendelijke groet,
Femke Bevers

6 oktober
8 oktober
12 oktober

Damiën van der Cruijsen groep 8
Saar van den Bogaart
groep 3/4
Lieke der Kinderen
groep 3/4

Wij wensen jullie een gezellig feestdag!

