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Belangrijke data:
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

Afgelopen dinsdag 27 november was het gezellig druk in de speelzaal. Alle kinderen
van groep 6, 7 en 8 luisterden samen naar de verhalen van Fenne, Jorn, Noa en Fiene.
Aan de reacties van de zaal merkte de jury, bestaande uit meester Jan, juffrouw
Jeanne en juffrouw Sandra, dat het echte voorleeskampioenen waren. Het was heel
stil, alle kinderen luisterden aandachtig naar de spannende en ontroerende verhalen.
Uiteindelijk kon maar 1 iemand de voorleeskampioen van de Regenboog zijn, dit werd
Noa Verhallen uit groep 7. Noa mag in januari de Regenboog vertegenwoordigen in
de Voorleeswedstrijd van Boekel-Venhorst. Heel veel succes Noa en super goed
gedaan allemaal!

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

De kinderen van groep 3 en groep 4 zijn de afgelopen weken naar het Kasteel van
Sinterklaas in Helmond geweest. Hieronder een verslag van Sara:
Het was heel leuk bij het kasteel ik vint ameeriko lief paard.
We gingen eerst naar het paard dat was leuk.
Toen gingen wij naar de tent daar moesten wij wachten
maar we hoeften niet heel lang te wachten.
Groep 5 ging naar groep 3 hun heden het ook leuk gehat.
Ik weet niet wat hun hebben gedaan.
Wij gingen eerst naar de postpiet en toen wij bij
de pakjeskaamer waaren maar daar laagen de pieten te slaapen.
Dat mocht niet want ze moesten nog veel pakjes in paken
en toen gingen wij de pieten wakker maaken.

Habo’95 spelletjesochtend
Vrijdag 4 januari organiseert Handbalvereniging
Habo'95 een spelletjesochtend speciaal voor de
basisschooljeugd van Boekel en Venhorst (groep 1
t/m 4). De spelletjesochtend duurt ongeveer van
10.00 – 12.00 en tussendoor is een pauze met ranja.
Aanvangstijden e.d. worden in de kerstvakantie
bekend gemaakt op www.habo95.nl
- De kennismakingsdag is bedoeld voor de jongste
jeugd om op een speelse manier kennis te maken
met handbal
- Op de dag zelf worden groepen gemaakt waarmee
de verschillende spelletjes worden gespeeld
- Habo’95 regelt begeleiding op de dag zelf, ouders
zijn zeer welkom om te komen kijken
- Aanvangstijden worden in de kerstvakantie bekend
gemaakt op onze website www.habo95.nl
- Kinderen worden verwacht in gymkleren
- Halverwege is er een pauze met ranja
De kinderen krijgen via school een aanmeldformulier
mee, deze worden na 10 december weer opgehaald
op school.
Je mag ook een mailtje sturen naar tc@habo95.nl,
vermeld dan ook je naam, telefoonnummer, leeftijd,
en in welke groep je zit.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen deze via de
mail gestuurd worden naar tc@habo95.nl.
Groetjes Handbalvereniging Habo'95

Habo’95 scholentoernooi
Hoi jongen en meisjes van groep 5 t/m 8!
Donderdag 3 januari organiseert handbalvereniging
Habo'95 een scholentoernooi speciaal voor de
basisschooljeugd van Boekel en Venhorst (groep 5
t/m 8).
De groepen 5 en 6 spelen in de ochtend, de groepen 7
en 8 ’s middags.
In de klassen liggen aanmeldformulieren, deze
worden na 10 december weer opgehaald op school.

-

Teams worden op verzoek van scholen door
Habo’95 ingedeeld.
Voor een compleet team zijn 6 spelers nodig.
Er nemen geen gemengde teams deel.
Ouders die graag een team begeleiden
worden gevraagd dit vooraf aan te geven.
Wanneer er een teambegeleider is zal
Habo’95 voor een begeleider zorgen.
Aanvangstijden van het toernooi worden in
de kerstvakantie geplaats op www.habo95.nl
Graag zelf voor teamshirts zorgen.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen deze via de
mail gestuurd worden naar tc@habo95.nl.
Groetjes Handbalvereniging Habo'95

Terwijl wij allemaal nog in de ban zijn van Sinterklaas,
is er al een groep ouders enkele weken aan het
repeteren voor de kerstmusical die er weer aan zit te
komen. Deze week zijn de lijsten in de klas afgegeven
waarmee kinderen uitgeloot worden voor de musical
en wellicht zijn er al kinderen thuis gekomen met het
nieuws dat ze dit jaar mee mogen doen.
De musical wordt dit jaar gespeeld op donderdag 20
december, met in de ochtend de generale repetitie en
's avonds de uitvoering voor ouders/ verzorgers en
andere familieleden die graag willen komen kijken en
op vrijdag 21 december voor alle kinderen van school.
De kinderen die mee mogen doen, gaan
traditiegetrouw iets instuderen op een liedje van de
musical. Het instuderen met de kinderen gebeurt na 5
december.
Om er samen met de kinderen iets moois van te
maken, vragen wij ieder jaar weer hulp van ouders.
Naast het mee instuderen met de kinderen en het
begeleiden tijdens de musical zijn wij ook ieder jaar
weer blij met hulp bij het schminken en zoeken we
nog iemand die in de coulissen de kinderen opvangt
en ze op het juiste moment het podium opstuurt.
Jullie ontvangen via de groepsouders ook nog een
brief met daarin info en de vraag voor hulp. Mocht je
mee willen helpen met de musical of heb je nog
vragen, dan kun je contact opnemen met Danielle van
de Laar - tel. 0651834471 - email:
laarboekel@gmail.com.

Afgelopen maandagavond is er weer een
overkoepelend verkeersoverleg geweest, met alle
betrokkenen van het toekomstige KindPark. Over de
geplande inrichting van de toekomstige
verkeerssituatie zijn we allen tevreden: goede
aanvoerroutes, met gescheiden paden voor fietser,
voetganger en auto. Binnen de mogelijkheden is het
maximale eruit gehaald. Met zijn allen zullen we het
halen en brengen van onze kinderen veilig moeten
regelen.

Op vrijdag 7 december mogen alle kinderen die dit
leuk vinden 1 pakje wat zij van de sint gekregen
hebben mee naar school brengen om aan elkaar te
laten zien.

1 december
5 december
5 december

Meron van der Aa
Tess Kuiper
Julia Jarocha

groep 3
groep 1/2
groep 7

Wij wensen jullie een gezellig feestdag!

