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Belangrijke data:
Maandag 26 november
Rapporten groep 8
Dinsdag 27 november
Voorleeswedstrijd groep 7
Leerlingenraad
Schoen zetten
Woensdag 28 november
Kindcentrumraad LOC/MR
Woensdag 5 december
Surprise groep 6, 7 en 8

Denkt u nog aan het invullen van de toestemmingsformulieren via het Ouderportaal?
Hieronder ziet u hoe u dit kunt doen.
Waar kunt u uw toestemmingsformulier(en) vinden?
U kunt uw toestemmingsformulier(en) vinden in de instellingen (zowel in de App als
op de pc). Hiervoor klik je op het moersleuteltje.
Onder het kopje ‘Mijn privacy’ vindt u, naast de wettelijke toestemmingen die u moet
geven, ook de toestemmingsformulieren.
Zie hierbij een screenshot van de App.

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 school
Maandag 4 tot en met vrijdag
8 maart
Voorjaarsvakantie

Op zaterdag 24 november wordt er € 10,-- afgeschreven voor het 1e kwartaal

schoolreis/kamp voor de leerlingen van groep 5 t/m 8.

Onder een heerlijk zonnetje hebben we deze ochtend
het bereiken van het hoogste punt van ons nieuwe
gebouw aan de Parkweg gevierd. Alle groepen
hebben een spandoek gemaakt, de vakmensen zijn
middels een zelfgemaakte medaille in het zonnetje
gezet, we hebben samen een lied gezongen en tot
slot mochten alle kinderen van de Regenboog en
Uilenspiegel samen met leerkrachten, ouders en
andere belangstellenden een rondje lopen door het
gebouw in aanbouw.

Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 3-4
met wereldoriëntatie gewerkt aan het thema ‘de hut’.
We hebben met elkaar gepraat over de functie van
een hut, van welk materiaal een hut gemaakt kan
worden en hoe mensen hutten bouwen passend bij
de natuur van dat land. Vervolgens mochten de
kinderen in een groepje een ontwerp voor een eigen
hut maken en hebben ze deze hut in het klein
gemaakt. Vorige week zijn de hutten in de groepen
gepresenteerd en vorige week woensdag mochten
ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes de hutten
tijdens een tentoonstelling bewonderen. Groep 5
heeft afgelopen periode tijdens wereldoriëntatie
gewerkt aan het maken van een plattegrond en het
inleven in de tijd van de jagers en boeren. Ze hebben
hiervoor een onderzoek gedaan naar allerlei
materialen van Ötzi (de ijsman).

Aanstaande dinsdag 27 november om 12.45 uur gaan
3 kinderen van groep 7 en van groep 8 proberen de
titel “voorleeskampioen van de Regenboog” te
verdienen. Deze voorleeskampioen mag in januari
met de andere voorleeskampioenen gaan uitmaken
wie de voorleeskampioen van Boekel-Venhorst wordt.

Om 11:20 gingen we met de bus naar Den Bosch.
Toen we aan kwamen moesten we een klein stukje
lopen. We moesten in een grote zaal gaan zitten. Als
eerste kwamen er mannen met kapotte kleren aan.
Ze maakte veel grapjes en muziek te gelijk. Er waren
strijkers, slagwerkers, houtblazers en koperblazers.
De strijkers hadden violen, sommige waren klein en
andere groot. De voorstelling was al snel afgelopen.
We gingen met de bus terug naar school. We kwamen
rond 14:45 terug. We mochten meteen naar huis. We
hebben het heel leuk gehad.
Groetjes Jennifer en Damiën

Gisteren heeft de sint met 2 pieten alle groepen van
de Regenboog en Uilenspiegel bezocht. Het was nog
even spannend of hij wel zou komen. Toen meester
Carm en meester Sjaak contact met hem kregen, zat
de sint met zijn pieten aan de Parkweg bij ons nieuwe
gebouw! Gelukkig was een van de bouwvakkers zo
aardig om de sint en de pieten naar ons te brengen
met een passend voertuig! Het was een geslaagde
dag voor alle kinderen, dank aan iedereen die hieraan
meegeholpen heeft.

26 november
28 november

Evy van Duren
Sarah donkers

groep 7
groep 8

Wij wensen jullie een gezellig feestdag!

