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voor de groepen 1 en 2 het project “Ik en de Beer”. Het project is opgezet rondom 

het thema: Illustraties in jeugdliteratuur,  deze vormen van Kunst zijn een belangrijk 

onderdeel in de historische en hedendaagse Kunst. Rondom de Kinderboekenweek 

wordt het project aangeboden. Het boek sluit goed aan bij het thema van de KBW: 

“Kom erbij!” / boeken over vriendschap. 

In de klas gaat de leerkracht aan de slag met het boek. Aan het einde van het project 

zal een kunstenaar de groep bezoeken.  De kunstenaar gaat samen met de kinderen 

aan de slag. Tijdens de workshop zullen illustraties centraal staan.  

 

Opeens staat er een enorme bruine beer voor Leo. 

 

Een grote snuit vlak voor een klein neusje. 

 

'Jij loopt niet weg, wat raar,' zegt Leo. 

 

Ben jij dan níét boos op mij? 

 

 

Alles zit Leo tegen vandaag. Iedereen is boos op hem. 

 

Behalve de beer, die wil alleen maar bij hem zijn. 

 

Het wordt een dag om nooit te vergeten. 

 
De workshop is voor de kinderen van groep 1/2 op dinsdag 30 oktober. We hebben 
erg veel zin in dit mooie project!! 
 

          

 

 

 

 

    

 

  

Belangrijke data: 
 
Woensdag 3 oktober 
Start kinderboekenweek 
Kindcentrumraad LOC/MR 
 
Vrijdag 5 oktober 
Regenboogdag en jubileum 
Karin 
 
Maandag 15 tot en met vrijdag 
19 oktober 
Herfstvakantie 
 
Maandag 22 en dinsdag 23 
oktober 
Luizencontrole 
 
Maandag 29 oktober 
Kledinginzameling 
 
Dinsdag 30 oktober 
Kunstmenu groep 1/2 
 
Woensdag 7 november 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
Donderdag 22 november 
Sint op school 
 
Maandag 26 november 
Rapporten groep 8 
 
Dinsdag 27 november 
Leerlingenraad  
 
Woensdag 28 november 
Kindcentrumraad LOC/MR 
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Dag kinderen van Boekel, Venhorst en omgeving, 
 
Vrijdag 26 oktober is het weer zo ver, gruwelen en 
griezelen op het St. Agathaplein in Boekel.  
Halloween discoskate!   
Heksen, spoken, trollen en verder gespuis komen 
rollen en zwieren.  
Verkleden mag, vinden we leuk, maar is niet verplicht. 
 
Een weekje later, op vrijdag 2 november zien we jullie 
graag nog een keer voor het gewone skate werk, 
 
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur  
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- juf- 
meester, mee als je wilt, gezellig!!!! 
 
Tot ziens allemaal! 
Schaats en Skategroep Boekel 
Info:  www.skeelergroep.nl   
         06-20430257 
 
U kunt de Schaats- en Skategroep steunen via de 
Rabobank Clubkas Campagne! 
 

 
 
De eerste 2 weken van dit schooljaar stonden in het 
teken van de Respectweken, het thema was SAMEN. 
Hoe toepasselijk voor ons als Regenboog en 
Uilenspiegel! Als afsluiting van deze weken hebben 
alle groepen SAMEN een respectkrant gemaakt om 
nog eens lekker terug te lezen wat er zoal gedaan is.  
Deze krant is te vinden in de bijlage. 
Op maandag 22 oktober vindt er wederom een 
Respectavond plaats voor alle leiders, trainers, 
leerkrachten, ouders en andere belangstellenden. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda!  
 

 

 
 
29 september   Ann van den Tillaart     groep 3/4 
29 september   Jennifer van de Valk     groep 8 
2 oktober           Robbe Thomassen        groep 8 
3 oktober           Sarah Verstappen         groep 1/2 

 
Wij wensen jullie een gezellig feestdag! 
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