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Aanstaande woensdag 24 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Doel 

van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen 

die zelf nog niet kunnen lezen. Als school onderschrijven wij dit initiatief 

van harte en willen wij gedurende deze dagen nog eens benadrukken 

waarom wij voorlezen zo belangrijk vinden, ook voor kinderen in de hogere 

groepen.  

Sst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup is verkozen tot 

Prentenboek van het Jaar 2018. Zowel bij de peuters als bij de kleuters zal 

dit prentenboek centraal staan. 

 
 

Het boek heeft een mooi verhaal, aantrekkelijke illustraties en biedt 

bovendien voldoende aanknopingspunten voor interactie. Het thema is 

‘feest’, ook een mooie aanloop naar carnaval. 

 

Deze week is er ook  volop aandacht voor de andere geselecteerde prentenboeken 
van 2018.      
Meer info hierover  www.nationalevoorleesdagen.nl  

De traditie op de Regenboog is om tijdens de Nationale Voorleesdagen ook 

in de hogere groepen het voorlezen te stimuleren. Dit jaar is het idee om 

de bibliotheek om te toveren tot leescafé. In het leescafé zullen oud-

leerkrachten van onze school op bepaalde dagen/tijdstippen komen 

voorlezen. Iedere groep brengt in de week van 24 tot en met 31 januari 

een keer een bezoek aan het leescafé. Tijdens dit bezoek wordt een verhaal 

of een boek voorgelezen en de biebouders zullen de ‘bar’ bemannen.  

Tot slot twee (van de vele) redenen waarom voorlezen zo belangrijk is. 

 Voorlezen draagt bij aan de taalontwikkeling en verrijkt de  

woordenschat. 

 Voorlezen nodigt uit tot zelf lezen en tot grotere leesvaardigheid 

later. 

Het team van de Regenboog wenst alle kinderen en ook ouders veel 

leesplezier tijdens de Nationale Voorleesdagen. 

 

          

 

 

 

 

    

 

  

Belangrijke data: 
 
Maandag 22 januari 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Dinsdag 23 januari 
Leerlingenraad  
 
Vrijdag 9 februari 
Carnaval  
 
Maandag 12 tot en met 16 
februari  
Voorjaarsvakantie 
 
Maandag 19 en dinsdag 20 
februari 
Luizencontrole 
 
Donderdag 22 en maandag 26 
februari 
Adviesgesprekken groep 8 
 
Maandag 26  februari 
Rapporten groep 3 tot en met 
7 
 
Donderdag 1 maart en dinsdag 
6 maart  
10 minuten gesprekken 
 
Maandag 5 maart 
MR vergadering 
 
Woensdag 14 maart 
Voorstelling groep 7/8 
Informatie avond nieuwe 
ouders 
 
Donderdag 22 maart 
Studiedag, alle kinderen vrij  
 
Maandag 2 april 
Tweede Paasdag, alle kinderen 
vrij  
 
Donderdag 5 april 
Fietsexamen groep 7 
 
Woensdag 11 april 
Ouderavond MR 

http://www.regenboogboekel.n/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/


 
 
Zoals eerder gemeld wordt er tweewekelijks 
vergaderd, dit betekent dat er mooie stappen 
genomen worden richting nieuwbouw. Het allereerste 
schetsontwerp is in de maak. Zodra het mogelijk is, 
zullen we dit met u delen.  
Duidelijk is dat er naast de kinderen van de 
Regenboog en Uilenspiegel 2 dagopvanggroepen en 2 
peutergroepen gehuisvest zullen worden. Er zijn 
plannen om het consultatiebureau, de Hobbyclub, de 
Volksuniversiteit en MeMo ook een plekje te geven in 
de nieuwbouw. We houden u op de hoogte. 
 

 
 
Aanstaande maandag 22 januari staat de studiedag 
wederom in het teken van Pedagogische Tact. Als 
team praten en werken we over hoe we op een 
“pedagogisch tactvolle” manier met kinderen om  
gaan. We delen ervaringen om samen te leren. De 
kinderen zijn deze dag vrij. 
 
 

 
 
Papa ik wil muziek maken. 
Maar waar dan lieve schat? 
Nou, bij de harmonie kun je nu 8 workshops krijgen 
op een echt blaasinstrument. 
O, en wanneer is dat dan? 
Op woensdagmiddag van 13:30 uur tot 14:30 uur en 
ze beginnen na de carnavalsvakantie. 
Oké en wat kost dat dan? 
€ 16,- voor 8 workshops, en we mogen op 15 april 
meespelen op het Kinderconcert “Tisney moeilijk” en 
dan mag iedereen komen kijken. 
En waar moeten we jou aanmelden? 
Op de site van EMM staat een grote knop en daar 
moet je mijn gegevens invullen, en al mijn vriendjes 
en vriendinnetjes vanaf 6 jaar mogen mee doen.  
  
https://www.emm-boekel.nl 
 
 

 

 
 
Na de musical GESTOLEN gaan wij repeteren voor de 
musical GEVLUCHT. 
Deze adembenemende musical gaat over 
vluchtelingen. Hij heeft al in verschillende theaters 
gestaan en daar veelbelovende kritieken ontvangen.  
Nu gaan we hem hier opvoeren. Alle kinderen uit de 
gemeente Gemert-Bakel en omstreken, tussen 7 en 
13 jaar mogen zich opgeven om mee te doen. 
Ervaring is niet nodig, dat komt vanzelf.  
Dus: 

- Ben jij  tussen 7 en 13 jaar? 
- Houd je van zingen, dansen en toneelspelen? 
- Wil je ervaren hoe het is om aan een 

productie mee te doen? 
Geef je dan nu op! 
 
13 Maart is de eerste kennismakingsrepetitie in de 
Bron in Handel. De repetities zijn op dinsdagmiddag 
van 15.30u tot 17.00u. De musical zal in november in 
de Bron in Handel in première gaan.  
 
Stichting Kids 4 Musical heeft als doel om kinderen de 
kans te geven hun talenten te ontwikkelen op het 
gebied van theater en musical. Wij houden geen 
auditie en proberen de kosten voor deelname zo laag 
mogelijk te houden. 
 
Opgeven kan via info@kids4musical.nl.  U kunt ook 
bellen met Dymfy Otten tel: 06-23892824. Meer 
informatie is ook te vinden op www.kids4musical.nl, 
of facebook Musical Kids Handel. 
 
Foto: Musical Kids Handel in de musical GESTOLEN 

 
 
 

 
 
Hallo Jongens en Meisjes uit Boekel en Venhorst! 
Zien jullie ook al weer uit naar de Joepiedagen?? Wij 
zeker!! 
We zijn alweer druk doende met de voorbereidingen 
om er  
weer  een verrassend  programma van te maken. 
Dit jaar gaat Joepie naar de Kermis! 
Het zullen ongetwijfeld leuke en gezellige dagen 
worden. 

https://www.emm-boekel.nl/papa-wil-muziek-maken/
https://www.emm-boekel.nl/
mailto:info@kids4musical.nl
http://www.kids4musical.nl/


Schrijf de datum alvast op de kalender, in je agenda of 
sla het op in je mobiel, 
zodat jij er weer zeker bij kunt zijn. 
 
Kijk ook eens op onze website www.joepiedagen.nl  
en op facebook.  
www.facebook.com/kindervakantieweek.joepieboeke
l 
Dit jaar kunnen alle kinderen en vrijwilligers zich op 
eenvoudige wijze 
inschrijven via onze website: 
http://www.joepiedagen.nl/ 
Inschrijven kan vanaf 1 april tot en met 1 mei. 
 
Let op inschrijven kan alleen nog via de website! 
 
Groetjes, 
De Joepie werkgroep . 
 
 

 
 
 

 
 
24 januari          Isay Dortmans           groep 5/6 
26 januari          Aaron Dortmans       groep 1/2 
 
Wij wensen jullie een gezellige feestdag! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.joepiedagen.nl/
http://www.facebook.com/kindervakantieweek.joepieboekel
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http://www.joepiedagen.nl/

