
 

 

kalender 

 

   

   9 t/m 27 januari  10 januari  11 januari  
   Respectweken  Instroom nieuwe kleuters  Start Qrabbl - aanbod dans 

en beweging 
Hoofdluiscontrole 

 

         
 25 januari  27 januari  10 februari  13+15 februari  
 Kindcentrumraadverga-

dering 
 Afsluiting Respectweken  Rapporten groep 3 t/m  7 

mee naar huis 
 10 min. gesprekken 1 t/m 7  

         
         

 14 december  14+16 februari  17 februari  20 t/m 24 februari  
 Kennismaking instroom 

nieuwe kleuters 
 Adviesgesprekken groep 8  Carnavalsoptocht  Voorjaarsvakantie   

         
         
         
         

 

     Gezellige Kerstmarkt, met mooie opbrengst voor 

‘Nurses going to Gambia’. 
De woensdagavond voor de vakantie was er een ‘ouderwets gezellige’ Kerstmarkt. Deze is 

erg druk bezocht. Er was een grote variatie van knutselwerkjes van de kinderen te koop. 

Daarnaast was er het nodige lekkers en zong het koor mooie liederen gedurende de avond. 

Ook Shrek, Fiona en de Kerstman waren aanwezig voor een leuke foto. 

Op vrijdag voor de vakantie konden we de opbrengst presenteren: maar liefst een bedrag van  

€1458,06 is er over gemaakt naar Nurses going Gambia. Zodra zij terug zijn laten ze ons zien 

wat ze allemaal van dit prachtige bedrag hebben kunnen 

ondernemen daar. Iedereen enorm bedankt voor jullie bijdrage. 

En ook de ouderraad voor alle hulp bij de organisatie. 

 

Alle goeds voor 2023! 
Inmiddels zijn we al weer 3 dagen in het nieuwe schooljaar 

gestart. De groepen zijn druk bezig rond het nieuwe thema van 

RESPECT.Boekel: Positiviteit. 

Ook zijn we vandaag begonnen met een tweede blok vanuit 

onze gastdocenten Qrabbl met de komende periode aandacht 

voor: dans & beweging. 
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wist u dat... 

 

     Bericht van Stibat over de batterijenbattle 
 

Fantastisch nieuws! De Batterijen Battle was een groot succes. Er deden  

267 scholen mee, die samen in totaal ruim 90 duizend kilo lege batterijen  

hebben ingezameld.  

De metalen uit alle ingezamelde lege batterijen recyclen we, zodat ze niet uit de 

natuur gehaald hoeven worden. Daarna maken we er weer nieuwe producten van,  

zoals een step of een brilmontuur. Dankzij de Batterijen Battle heeft de natuur dus een 

enorme boost gekregen. En daar heeft jullie school een belangrijke bijdrage aan geleverd. 

 

En dan nu de uitslag! Welke school heeft de Batterijen Battle gewonnen? In dit filmpje maakt Victor Mids 

de hoofdprijs winnaar bekend. 

https://www.legebatterijen.nl/batterijen-battle/winnaars/?mc_cid=13b866e9d5&mc_eid=dbfa354cac 

 

Iedereen wint Én iedere school heeft € 0,25 gespaard per ingezamelde kilo lege batterijen. Win-win dus.  

Hoofdprijs 

OBS Plaggenborg uit Jipsinghuizen (Sellingen) wint een spetterende show van illusionist Victor Mids op 

hun eigen school. Zij zamelden gemiddeld maar liefst 77,3 kilo lege batterijen per leerling in. 

Drie tweede prijzen 

Drie scholen winnen een compleet verzorgde Mad Science Techniekdag. Enthousiaste professoren 

toveren de volgende scholen om tot laboratorium: 

• Jan Barbierschool uit Hellendoorn met gemiddeld 17,2 kilo per leerling 

• Basisschool Laureyn Philippine uit Philippine met gemiddeld 15,8 kilo per leerling 

• CBS De Veenbrug uit Daarlerveen met gemiddeld 14,5 kilo per leerling 

 

Binnenkort ontvangen jullie een certificaat met de door Kindcentrum Octopus behaalde 

resultaten. 

 

 

• De verkeerswerkgroep weer bijeen is geweest om met acties en  

activiteiten de nodige aandacht te krijgen voor verkeersveilig gedrag rondom 

het Kindpark? 

• Onze dansdocenten van de komende periode juf Jasmijn en juf Cindy heten? 

 

Groep 3a op bezoek in de kerk bij de kerststal 

De uil met wasco 
getekend door 
kinderen van 
groep 8a  

https://www.legebatterijen.nl/batterijen-battle/winnaars/?mc_cid=13b866e9d5&mc_eid=dbfa354cac


 

SLOEPIE  

Kom gezellig naar ons toe……. 

De leiding heeft er weer 

ontzettend zin in 

 
PLAATS:  MFC DE HORST TE VENHORST 
WANNEER:  VRIJDAG 13 januari 2023 
UUR:   18.30-20.30 
WIE:   IEDEREEN VANAF GROEP 6 T/M 
13 JAAR 
ENTREE:  1 EURO 
ORGANISATIE: LEIDING EN BESTUUR SLOEPIE  
 

LET OP 18.30u begint het sloepie en om 18.45u gaan de deuren 
dicht en laten wij er niemand meer in.De volgende Sloepieavonden zijn 

op 27 januari , 3 februari , 10 maart , 17 maart, 7 april en 12 mei. 
Noteer deze in jullie agenda. 
 
Ter info: 

• Gelieve geen mobiel mee te nemen 

• De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein.  
Dus bij deze vragen wij, om Uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven. 
 
 
 
 
 

DRINGEND ℍ𝕦𝕝𝕡 𝕘𝕖𝕫𝕠𝕔𝕙𝕥! 
We zijn opzoek naar ouders die tijdens het evenement, skaten op het plein mee willen helpen. Het 
zou fijn zijn als er op elke hoek van het plein een “opzichter” staat voor de veiligheid. Ouders zijn 
natuurlijk zelf verantwoordelijk, echter willen we het zo veilig mogelijk laten verlopen. Graag 
aanwezig zijn tijdens het evenement van ca. 18.50 tot 21.10.  
 
We vinden het fijn om ouders te hebben van verschillende scholen zodat we zoveel mogelijk 
kinderen kennen. Lijkt het je leuk om (soms) te helpen? Laat het dan weten! Zonder hulp, geen 

evenement      
 
Je ontvangt van ons tijdens het evenement een hesje. 
De volgende datums zijn 17 en 24 maart.  
 
Alvast bedankt ! Met vriendelijke groet, Skeelergroep Boekel.  
06-28758976  
skeelergroepboekel@hotmail.com 
 
 

tel:06-28758976

