Kennedystraat 3
5427CH Boekel
0492 321909
www.regenboogboekel.nl

Belangrijke data:
Woensdag 7 november
Studiedag, alle kinderen vrij
Donderdag 22 november
Sint op school
Maandag 26 november
Rapporten groep 8
Dinsdag 27 november
Leerlingenraad

Peuterwerk de Regenboog is open op maandag-, dinsdag-, woensdag- en
donderdagmorgen. Mariette Dapperens is het vaste gezicht op deze dagen voor alle
peuters. Nu er de afgelopen maanden veel nieuwe peuters ingestroomd zijn, vinden
we het fijn om te kunnen vertellen dat Laeti Tienen op donderdagmorgen samen met
Mariette in de peutergroep komt werken zodat er meer peuters kunnen komen
spelen op die ochtend. Welkom Laeti!

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
Woensdag 30 januari
Studiedag, alle kinderen vrij
Kindcentrumraad LOC/MR
Dinsdag 5 februari
Leerlingenraad
Woensdag 13 en maandag 18
februari
Adviesgesprekken groep 8
Maandag 25 februari
Rapporten groep 1 tot en met
7
Vrijdag 1 maart
Carnaval op de Regenboog

Geslaagde thema avond 22 oktober
Maandag 22 oktober werd voor de tweede keer een thema avond gehouden vanuit
RESPECTPUNT BOEKEL. Hoofdgast van deze avond was Björn van der Doelen, oud
speler van PSV en inmiddels muzikant. Na een inleiding, waarbij verschillende leden
van de werkgroep een terugblik gaven op hun bevindingen binnen dit Boekelbrede
project, volgde een mooie interactie tussen de directievoorzitter van de Rabobank
Erik Jansen en Björn. Zij kennen elkaar vanuit de periode dat Björn in de
jeugdopleiding van PSV speelde en Erik zijn leider was.
Björn blikte terug op de invloed van leiders op de jeugdige spelertjes; op de
verschillende manieren van aanpak; wat het met de kinderen deed en hoe hij dit nu
ziet gebeuren bij zijn eigen kinderen.
Mooie beschouwingen en herkenbare, zeker ook humorvolle gebeurtenissen, maar
bovenal zette het de aanwezigen weer aan het denken: wat voor invloed hebben wij
op onze kinderen en hoe kunnen we dan het best met elkaar omgaan?
Alle aanwezigen, professionals uit het onderwijs en de opvang, leiders en trainers bij
verenigingen en ook ouders gingen vervolgens met elkaar in gesprek. Fijn te zien dat
er ook jongeren waren, die actief zijn bij een vereniging of een opleiding volgen
waarbij ze in de toekomst kinderen gaan begeleiden!

Mooie ontmoetingen vonden plaats en verhalen en
inzichten werden gedeeld. Wat fijn om SAMEN eens
te bespreken hoe we met onze kinderen omgaan.
Wat werkt en wat ook niet?
Björn sloot vervolgens zijn aanwezigheid af met
enkele práchtige songs, écht pakkend en goed. Tot
slot verwoordde burgemeester Bos de kracht van
deze bijeenkomst en het lopende RESPECT-project in
Boekel. Mét elkaar geven we het goede voorbeeld
aan onze kinderen en door het SAMEN te doen wordt
het steeds sterker. Na de kerstvakantie volgt de
tweede BOOST-week.
En voor wie het nog niet wist: volgend schooljaar, de
eerste maandag na de herfstvakantie, zijn we
traditiegetrouw terug met een nieuwe thema avond.
Graag tot dan!

Ga op zoek in de verkleedkist naar een leuke outfit
want je kunt ook nog wat extra punten verdienen
door als mooist verklede team mee te doen.
Verzin een originele teamnaam en geef je snel op.
Natuurlijk zijn ook supporters en iedereen die van
gezelligheid houdt, van harte welkom.
Er kunnen maximaal 24 teams opgeven voor de “0.0
Spiele”, dus wees er snel bij!
Hier kun je als team inschrijven:
www.deknollekes.nl/inschrijven/inschrijven-bierfestecopy

Wil je ook aansluiten met jouw vereniging? Dat kan!
Neem dan contact op via mail:
respectpuntboekel@gmail.com. We nemen dan
contact met je op.
Werkgroep RESPECTPUNT BOEKEL

Helaas ging het discoskaten op vrijdag 26 oktober niet
door.
Daarom gaan we op 2 november Halloween
discoskaten!
Verkleden mag nog steeds als je dat leuk vindt, en als
het deze keer niet regent nodigen wij de spoken nog
een keertje uit op het St. Agathaplein.
Vrijdag 9 november, de reserve avond zien we jullie
graag nog een keer voor het gewone discoskaten.
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Ook al zo’n zin in carnaval 2019?
Heb je ook zin in een doldwaze middag met een leuke
spellen?
Speciaal voor de jeugd tot en met 17 jaar organiseren
de Knöllekes op 17 november de 0.0 Spiele!?
Er zijn leuke prijzen te verdienen! We vragen van jullie
behendigheid, alertheid en een goed stel hersens. En
natuurlijk goei zin!
De “0.0 Spiele” beginnen om 13.30 uur en de entree
is gratis.
Tussen de verschillende proeven en opdrachten door
gaan we er met zijn allen een spetterende middag van
maken, samen met de DJ gaat dit zeker lukken.
Heb je ook zin in een leuke middag, stel dan een team
samen van 7 personen, bijvoorbeeld je vrienden,
klasgenoten, je neefjes/nichtjes of je sportteam.

Ons koekie en snoepie kraampje is weer gevuld met
allerlei lekkers om de dorst te lessen en wat extra
energie te geven. De koffie, thee en chocomel houdt
de kijkers lekker warm.
Kom meedoen en neem je ouders, opa’s -oma’s- jufmeester, mee als je wilt, gezellig!!!!
Tot ziens allemaal!
Schaats en Skategroep Boekel
Info: www.skeelergroep.nl
06-20430257

Waardoor je een streepje voor hebt en
gemakkelijker aan een oppasadres kunt komen!
Wat ga je allemaal doen?
Hoe voer je een kennismakingsgesprek met de ouders
Hoe overleg je over de vergoeding
Hoe kun je kennismaken met de kinderen van het
oppasgezin
Hoe kun je zorgen voor veiligheid
Hoe gedraag je je aan de telefoon/deur als er
(aan)gebeld wordt
Wat doe je als de kinderen niet willen/kunnen slapen
Hoe om te gaan met opruimen, etenstijd en bedtijd
Zodat je na de oppascursus hebt geleerd om:
Positief om te gaan met kinderen.
Je kinderen kunt troosten.
Complimentjes geven en….
Regels en grenzen kunt aangeven
Voor wie :
Maximaal 10-12 jongens en meisjes van 12-16 jaar/
groep 8 basisschool tot 3e jaar middelbaar onderwijs

Thijs van Schaijck

peuterwerk

Welkom Thijs en veel speel- en leerplezier!
Wanneer:
Maandag 26 november, 03-10-17 december 2018 van
19.00 uur tot 20.30 uur.
Maandag 17 december Vanaf 20.15 uur Diploma
uitreiking, ouders, broertjes, zusjes zijn hierbij van
harte welkom.
Waar:
Zorgcentrum Sint Petrus in het consultatiebureau.
Burgtstraat 34 5427AJ Boekel
Cursusleidster: Frances Welte
Aanmelden en informatie:
Gezien de opbouw van de cursus mag je max 1
bijeenkomst missen.
Als de cursus vol is plaatsen we je gegevens op de
wachtlijst.
Ben je geïnteresseerd in “Je oppasdiploma halen”
dan kunt je je aanmelden.
Dit kun je doen door een email te sturen naar
info@cjggeeftantwoord.nl met je contactgegevens. Je
kunt ook bellen naar 0800 – 254 00 00. Hier kunt je
ook terecht voor eventuele vragen. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

8 november

Ilse Smits

groep 1/2

Wij wensen jou een gezellig feestdag!

