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Vandaag hebben alle oudste kinderen uit het gezin een brief mee naar huis gekregen 
over Respect.Boekel. Na de herfstvakantie gaat dit traject voor alle Boekelse kinderen 
van start. Maandag 23 oktober om 9.00 uur bent u van harte welkom op de 
Regenboog om de opening bij te wonen. ’s Avonds is de aftrap in Nia Domo, 
aanmelden hiervoor kan via respectpuntboekel@gmail.com. U bent welkom vanaf 
19.30 uur, start van de avond om 20.00 uur. 
      
 

 
 
 
 

 
 
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 13 oktober via 
zaalhockey@hcboekel.nl.  Wij vinden het hartstikke leuk als je meedoet. 
 

 
 

          

 

 

 

 

      

 

 

Belangrijke data: 
 
Maandag 16 tot en met vrijdag 
20 oktober 
Herfstvakantie 
 
Maandag 23 oktober 
Start Respect traject  
 
Maandag 23 en dinsdag 24 
oktober 
Luizencontrole  
 
Woensdag 25 oktober 
MR vergadering 
 
Woensdag 1 november 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Dinsdag 14 en woensdag 22 
november 
Welbevindengesprekken voor 
alle kinderen van groep 1 tot 
en met 7 
 
Woensdag 22 november 
Sinterklaas op de Regenboog 
 
Woensdag 29 november 
Mondzorg voor kids aanwezig 
 
Dinsdag 5 december 
Surprise voor alle kinderen van 
groep 6, 7 en 8 
 
Woensdag 6 december 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Donderdag 14 december 
MR vergadering 
 
Donderdag 21 december  
Kerstviering 
 
Maandag 25 december tot en 
met vrijdag 5 januari 
Kerstvakantie 
 
Maandag 8 en dinsdag 9 
januari 
Luizencontrole 

http://www.regenboogboekel.n/
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De stand tot nu toe is al 243 punten, super! Vraag 
vooral ook opa’s, oma’s, buren, ooms, tantes, buren 
en vrienden om mee te sparen. Hoe meer punten, 
hoe meer we aan het einde van de actie mogen 
besteden om buitenspel materialen aan te schaffen! 

 

 
 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op 
onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom 
buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven 
van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat 
ouders kinderen thuis houden van school om 
bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen 
we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van 
school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, 
dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de 
gemeente direct een proces-verbaal. 
 
Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost. 
 
 

 
 
Op BSO Neptunus zijn de kinderen bezig om een 
spookhuis te maken. De griezelstemming zit er al 
goed in. Er worden heksen geknutseld, 
spinnenwebben gemaakt en afgehakte vingers 
gekookt! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
De peuters hebben een heerlijke bos wandeling 
gemaakt. Er waren heel veel paddenstoelen en wie 
zat er op de paddenstoel.... 
Jawel, Kabouter Spillebeen.  
 

 
 
 

 
 
Het vorige blok naschoolse tekenlessen is niet 
doorgegaan wegens te weinig belangstelling. Na de 
herfstvakantie willen we opnieuw proberen om dit 
van start te laten gaan. We willen deze naschoolse 
activiteit graag aanblijven bieden! 
De lessen zullen plaats vinden op maandagmiddag 
van 14.45-16.00 uur. De nadruk ligt op 
creativiteitsontwikkeling. 
Durf jij jezelf te uiten op papier? 
Durf jij te experimenteren met vormen, lijnen, 
kleuren en materialen? 
Durf jij buiten de lijntjes te kleuren? 
Heerlijke lessen waarbij je echt even kunt ontspannen 
en even los kan komen van al het denkwerk dat je op 
school hebt moeten verrichten. 
Dit eerste blok zal vooral jijzelf centraal staan. Op 
verschillende creatieve manieren ga jij jezelf in beeld 
brengen. Teken- en schilder ervaring is niet nodig. 
De lessen zijn toegankelijk voor iedereen uit groep 3 
t/m 8. Je krijgt les passend bij  je eigen niveau. 
Kom je meedoen? 
Dan kun je je opgeven door het sturen van een mailtje 
naar maaike@bureaube-teken-is.nl  (uiterlijk voor 28 
oktober!) 
 

mailto:maaike@bureaube-teken-is.nl


Let op! Vergeet je niet aan te melden. Op basis van de 
aanmeldingen wordt besloten of de tekenlessen door 
zullen gaan. 
De lessen gaan door bij minimaal 6 deelnemers. 
Kosten zijn 35 euro voor 5 lessen, te voldoen bij 
aanvang van de eerste les. 
 
De lesdatums van dit blok zijn:  30 oktober, 6-13-20-
27 november 
 
Vriendelijke groeten  
 
Maaike Simons 

 
www.bureaube-teken-is.nl 
 

    
 
 

 
 
Na de herfstvakantie worden op maandag- en 
dinsdagmiddag alle kinderen gecontroleerd op 
hoofdluis. Fijn als u op zondag uw kind(eren) alvast 
controleert. Weet dat u van harte welkom bent om 
op maandag- of dinsdagmiddag even met een 
luizenouder mee te kijken naar uw kind.  
 
 

 
 
Na de herfstvakantie komen Mees Bijvelds en Sarah 
Verstappen werken en spelen op de Regenboog in 
groep 1/2, veel plezier dames! 
 

 
 
 
 

 
 
Fien & Teun – Feest op de boerderij! 
Jeugd (2-6 jaar) 
woensdag 15 november 2017, 15:00 uur 
€ 15,00  
 
 

 
 
Fien & Teun zijn een vrolijk boertje en boerinnetje die 
al spelend het Hollandse landleven ontdekken. Samen 
met hun vriendjes zijn zij dagelijks te zien op RTL 
Telekids en nu ook in het theater met hun eigen, oer-
Hollandse familievoorstelling: ‘Feest op de boerderij!’. 
In deze muzikale theatervoorstelling beleven Fien & 
Teun avonturen op de boerderij, samen met hun 
vriendjes Sebastiaan het Varken, Rosa de Koe en Pim 
de Hond. Sita Vermeulen, die inmiddels diverse 
musicals op haar naam heeft staan, zal de rol van 
vertelster vertolken in deze interactieve 
familievoorstelling. Samen met Fien & Teun leert ze 
de jongste theaterbezoekers en hun ouders van alles 
over dieren, de natuur en het Hollandse 
boerderijleven. 
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar 
en is leerzaam, maar zit ook vol humor en vrolijke 
muziek. Voor en na  de voorstelling kunnen de 
bezoekers zich vermaken tijdens de ‘Boerderij 
Experience’ in de foyer van het theater. Hier kunnen 
ze al spelenderwijs van alles ontdekken over het leven 
op de boerderij. Natuurlijk komen Fien & Teun na 
afloop van de voorstelling ook naar de foyer voor een 
foto! 
 
Ga voor kaarten naar www.eendracht-gemert.nl 
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Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & 
techniek cursus verzorgen op kindcentrum de 
Regenboog, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich 
voor kunnen inschrijven. 
We zijn gestart met een spectaculaire science show 
op 28-9-2017. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met 
talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. 
De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de 
kinderen en stimuleren een onderzoekende 
leerhouding.   
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld 
van de wetenschap? Maak kennis met de wereld van 
detectives, leer over de zin van onze zintuigen, ervaar 
de Van de Graaff machine, hoe blijft een vliegtuig 
eigenlijk in de lucht, wordt de beste architect 
en onderzoek de wereld van wetenschap in de 
keuken. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die 
tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in? 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op 
wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de 
wereld om hen heen beïnvloedt.  
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn 
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. 
Na iedere les krijgen de kinderen materialen en 
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en 
experimenteren.  
                                                           
De activiteiten vinden plaats in het lokaal tussen 
groep 4 en 6 op de Regenboog. 
Data van de cursus: 
Dinsdag 31-10-2017 
Dinsdag 7-11-2017 
Dinsdag 14-11-2017 
Dinsdag 21-11-2017 
Dinsdag 28-11-2017 
Dinsdag 5-12-2017 
 
Starttijd: 14.45 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 17-10-2017 
Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl goodies, 
leskaarten en Mad Science-polsbandje. 
 

 
             

 
 
Juffrouw Willeke gaat genieten van haar 
zwangerschapsverlof, vandaag was haar laatste 
werkdag. Haar werkdagen worden ingevuld door 
juffrouw Caja, de kinderen van groep 7 hebben al 
kennis gemaakt met haar. We wensen juffrouw 
Willeke een hele fijne verloftijd en veel succes voor 
juffrouw Caja. 
 

 
 
 

 
 
16 oktober         Tijn van Duren            groep 8 
17 oktober         Janeau de Man           groep 7 
19 oktober         Ties van de Ven          groep 6 
20 oktober         Jorn van de Broek      groep 6 
22 oktober         Serra Jahn           groep 6 
25 oktober         Dylano Derks              groep 7 
 
Wij wensen jullie een hele gezellige feestdag! 
 

 

 
 

 

Wij wensen jullie allemaal een hele 

fijne herfstvakantie en tot maandag 23 

oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


