
 

 

kalender 

 

   

   9 maart  10 maart  16 maart  
   Octopodium met ouders 

(Afsluiting Qrabbl dans) 
8.50 u.: groep 1-2c 6a en 7a 

 Octopodium met ouders 
(Afsluiting Qrabbl dans) 
11.00 u.: groep 7b, 8a en 5b 
11.45 u.: groep 1-2a, 8b 5a 

 Kunstboeven muziek  
groep 7 en 8 

 

         
         

 21 maart  23 maart  24 maart  28 maart  
 Fietscontrole groep 7  Informatie avond nieuwe 

kleuters 
 Crea-ochtend groep 1-4  Kennismaking instroom 

nieuwe kleuters 
 

         
         
         
         

 29 maart  30 maart  31 maart  4 april  
 Paasspeurtocht groepen 

1 en 2 
 Verkeersexamen theorie  Crea-ochtend groep 5 t/m 8  Start nieuwe kleuters  

 Kindcentrumraadvergadering        
         
         
         

 

     Interviews rondom Kindpark    

Wellicht hebben jullie online of offline al gehoord over Goed Beter Boekel:  

De komende tijd gaat de gemeente Boekel samen met verenigingen, maatschappelijke organisaties 

en inwoners aan de slag. Samen ontdekken wat gezond, gelukkig en actief leven is. Maar ook hoe we 

dit in de toekomst kunnen blijven. Door in gesprek te gaan stellen we samen duidelijke doelen 

waarmee we vervolgens aan de slag gaan. Meer informatie (zie ook www.boekel.nl/preventie ).  

Via deze weg willen we jullie laten weten dat we op onderstaande momenten rondom school / einde 

schooltijd aanwezig zijn om ouders en verzorgers te bevragen: Planning straatinterviews – 

basisscholen:  Maandag 13 maart 13.00 – 17.00 uur  

     Nieuwe datum schoolreis  

                            groep 3, 4 en 5 

Omdat er géén busvervoer beschikbaar was op de 

oorspronkelijk geplande datum van de schoolreis (donderdag 25 

mei), heeft de werkgroep na afstemming met directie besloten 

om de datum van de schoolreis te verzetten. Bij deze is de 

nieuwe datum voor het schoolreisje van groep 3, 4 en 5 

definitief op dinsdag 23 mei. 

Tijdens de gymles van 28 februari hebben de kinderen van 

groep 6b Pyramides gebouwd en touw geklommen. 
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Pyramides bouwen ,een onderdeel  
van de gymles in groep 6b  

http://www.boekel.nl/preventie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wist u dat... 

 

     Herhaalde oproep: Experimenteren met de gekke 

professoren van Mad Science voor kinderen van groep 3 t/m groep 8 
Voor de wetenschap en techniekcursus van Mad Science kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich 

nog aanmelden. De cursus gaat over: Luchtvaart en aerodynamica zweefvliegtuig bouwen en laten 

zweven - De detective met zintuigentest handschriften en vingerafdrukken - Scheikunde in de keuken 

met alledaagse ingrediënten - Architecten, bruggenbouwers, structuren - Elektriciteit en de stroomkring - 

Sloten en sleutels, geluidsmeters en te gekke lasersystemen en alarmsysteem!  

Meer informatie kun je vinden in de Octopost van vorige week.  

 

-De cursus vindt plaats in een lokaal op onze school. 

-De cursusdagen zijn op dinsdag 11 en 18 april en 9, 23 en 30 mei.  

-Starttijd: 15:45 (lessen duren 60 minuten) 

-Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 

-Deelname bedraagt € 79,50 per kind. 

 

 

 

 

 

 

     Workshop Graffiti voor kinderen vanaf groep 3 

Ben jij graag creatief bezig en houd je van graffiti? Dan wil je hier zeker bij zijn! We hebben 

namelijk een super coole graffitiworkshop waar jij aan mee kan doen! 

Tijdens deze workshop maken de kinderen een woord (eigen naam, sportclub, huisdier of gewoon 

een cool woord naar keuze) en kiezen zelf kleuren. Ze kleuren de letters in en kleuren de 

achtergrond in. Dit alles onder begeleiding van Bart de Ruiter van BME Graphics.  

 

orden. 

• De leerlingenraden van de 3 Boekelse scholen een nieuw speeltoestel gekozen hebben? 

• Alle keuzes verschillend zijn, dus dat we nu democratisch moeten bepalen welke 

gezamenlijke keuze het wordt? 

• Dit mooi past bij doelen in het kader van burgerschap? 

• Er helaas veel vernielingen zijn in de avond en het weekend op ons gezamenlijke plein? 

- Zit je in groep 3 t/m 5 dan is de workshop op woensdag 12 

april . Inschrijven vóór 6 april via deze link .  

- Zit je in groep 6 t/m 8 dan is de workshop op woensdag 19 

april Iinschrijven vóór 13 april via deze link . 

-  

- Beide workshops beginnen om 13.30 uur en duren ongeveer 

1 tot 1,5 uur 

- Oude kleren is een aanrader. 

- Wil je alvast inspiratie opdoen? Kijk op www.bmegraphics.nl 

- Er zijn géén kosten aan deze workshop verbonden 

Wees er snel bij, want vol = vol!! 
 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsender6.zohoinsights1.eu%2Fck1%2F13ef.4aba358de%2F8dfb8e80-b298-11ed-81b6-52540063e0e7%2Ff95ec803a85ef4fbc7c85680b29ebf4ff7ed9621%2F2%3Fe%3DIMEc%252FHHwF9C0tyJiZjGnCL3iAs768juZ0cdKUNz%252FN39A30PPhBaSb7kSI6QgZumPlImuLxqO6lRZuPP0TzSAMA%253D%253D&data=05%7C01%7C%7Ce2a6b81fa1814fef60d508db1a252a0d%7C08cc6bc7d45a461e831d7a2bca25de74%7C0%7C0%7C638132519142531711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TQ1MKdn8LRK%2F0wjfZ7NilKyxwbPdnsh94AsA9wfEujE%3D&reserved=0
https://51.klanten1.instapinternet.nl/formulier/10497/Graffiti-workshop-gr.-3-t-m-5-wo-12-april-2023
https://51.klanten1.instapinternet.nl/formulier/11144/Graffiti-workshop-gr.-6-t-m-8-wo-19-april-2023
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bmegraphics.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C1abc2c8634db476c427808db1e592a4f%7C08cc6bc7d45a461e831d7a2bca25de74%7C0%7C0%7C638137140529921755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k%2Fdl3E1bv1BVsetUpPvADUyHiNarZ0Hn4HEm1ymfOCY%3D&reserved=0


 

 

Aanmelden : info@dorpsteamboekel.nl 

 

 

mailto:info@dorpsteamboekel.nl

