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2 keer per jaar houden we op kindcentrum de Regenboog een 

kledinginzamelingsactie. De opbrengst van deze actie wordt op de rekening van de 

ouder werkgroep gestort. Hier worden activiteiten voor de kinderen van bekostigd. 

Vanaf dit jaar zamelen we samen met de kinderen en ouders van Uilenspiegel kleding 

in en delen we de opbrengst. Bag2school is de organisatie die de zakken op komt 

halen. Maandag 22 oktober krijgen alle oudste kinderen een zak mee waar de kleding 

in aangeleverd kan worden. Ook andere soorten zakken mogen ingeleverd worden, 

graag de zak goed dichtknopen.  

Wat mag er WEL in de zak: Schone kleding, schoenen (per paar aan elkaar geknoopt), 

lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen, riemen en 

ceintuurs. 

Wat mag er NIET in de zak: vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding, enkele 

schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, 

bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.  

De zakken mogen dichtgeknoopt in het “steppenhok” gezet worden vanaf woensdag 

24 oktober. Op maandag 29 oktober worden de zakken met kleding opgehaald. 

 

 

 

 
Vorige week, en ook nog deze week, hebben jullie kennis kunnen maken met hockey 
tijdens de gymlessen. Heb je hiervan genoten en wil je graag nog meer hockeyen? In 
de herfstvakantie organiseert de hockeyclub een toernooi voor de kinderen van 
groep 3 t/m 8 in sporthal De Burcht. Hiervoor hebben jullie allemaal een 
inschrijfformulier gekregen. Heb je het nog niet ingeleverd maar wil je wel graag 
meedoen, je kunt je nog opgeven tot vrijdagavond 12 oktober via 
zaalhockey@hcboekel.nl.  Wij vinden het hartstikke leuk als je meedoet. 

          

 

 

 

 

    

 

  

Belangrijke data: 
 
Maandag 15 tot en met vrijdag 
19 oktober 
Herfstvakantie 
 
Maandag 22 en dinsdag 23 
oktober 
Luizencontrole 
Respect avond voor ouders, 
leerkrachten, begeleiders en 
coaches in Nia Domo 
 
Woensdag 24 oktober 
Start kledinginzameling 
 
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 
 
Woensdag 5 december 
Surprise groep 6, 7 en 8 
 
Donderdag 6 december 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Maandag 24 december tot en 
met vrijdag 4 januari 2019 
Kerstvakantie 
 
Maandag 7 en dinsdag 8 
januari 
Luizencontrole 
 
Woensdag 23 januari 
Voorleesdagen  
 

http://www.regenboogboekel.n/
mailto:zaalhockey@hcboekel.nl


 
 

 
 
Het gaat hard met de nieuwbouw! 
 
 

 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Fleur Timmers. Ik ben 18 jaar en woon in 
Uden. Mijn hobby’s zijn fotograferen en gitaar spelen. 
Na het behalen van mijn HAVO-diploma ben ik 
begonnen aan de PABO aan De Kempel in Helmond. 
Sinds vorige week ben ik stagiaire op deze school bij 
juf Annemiek in groep 1-2. 
 
Met kinderen werken en kinderen iets leren, is iets 
wat ik superleuk vind om te doen. Dat ik graag juf wil 
worden, is dan ook een logische keuze. 
 
Ik vind groep 1-2 een hele gezellige groep, we gaan er 
samen een leuke tijd van maken! 
 

Fleur                            
 
 
 
 
 

 
 
Donderdag 20 september was het de Dag van de 
Leidster. Alle pedagogisch medewerkers van Boekel 
kregen op die dag namens de Lokale Oudercommissie 
een Taartenworkshop aangeboden. Afgelopen 
woendag was het zover! Onder begeleiding van Corry 
zijn er prachtige (en lekkere) kunstwerken gemaakt. 
Ouders bedankt voor dit leuke cadeau! 
 

                                     
 

    
 
 
 

 
 
Vanaf de zomervakantie is de Regendruppel zowel via 
Digiduif en het Ouderportaal verstuurd om iedereen 
voldoende tijd te geven aan te melden voor het 
Ouderportaal en tussentijds geen informatie te 
missen. Na de herfstvakantie maken we voor het 
versturen van de Regendruppel alleen nog gebruik 
van het Ouderportaal omdat dit een veilig middel is 
om te communiceren met u als ouder. Mocht het nog 
niet gelukt zijn om u aan te melden voor het 
Ouderportaal, graag een mailtje naar 
marieke.dekoning@stichtinggoo.nl.  
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Maandag 22 oktober bent u van harte uitgenodigd 
voor de Respect avond met medewerking van Bjorn 
van der Doelen. Deze avond start om 20.00 uur in Nia 
Domo, gratis entree. Fijn als u zich aanmeldt via 
respectpuntboekel@gmail.com  
 

 
 
 

 
 
Wat een mooie tussenstand! Er zijn al 378 punten 
ingeleverd. Mocht je Sparen voor je school bonnetjes 
hebben: ze kunnen ingescand worden via de app, 
ingeleverd in de supermarkt of in het display bij de 
ingang van de Regenboog. Eenmaal gescande 
bonnetjes mogen weggegooid worden. Dank voor 
jullie bijdrage! 
 
 

 
 
 

 
 
17 oktober           Janeau de Man       groep 8 
19 oktober           Ties van de Ven      groep 7 
20 oktober           Jorn van de Broek  groep 7 
22 oktober           Serra Jahn                groep 7 

 
Wij wensen jullie een gezellig feestdag! 
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