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octopost
Andere start van het schooljaar

Door de Corona-maatregelen vraagt de opstart van het schooljaar om andere keuzes.
Zo is het niet mogelijk om een informatieavond per groep te houden. De informatie die
gebruikelijk gedeeld wordt tijdens deze avonden ontvangt u deze week digitaal via de
leerkracht.
Verder zijn volgende week de online kennismakingsgesprekken. De informatie
hiervoor heeft u gisteren ontvangen via het Ouderportaal en uw kind heeft de
vragenlijst ook op papier meegekregen.
We waren altijd gewend om na enkele weken ook een
gezellige kijkavond te houden, waarbij ouders, opa’s en
oma’s en iedereen die wilde gezellig een kijkje kwam
nemen. Dit gaat helaas niet lukken dit jaar.
Gezondheid en veiligheid staan natuurlijk voorop!

Maatregelen
Om die gezondheid en veiligheid zoveel mogelijk te kunnen
waarborgen volgen we de maatregelen van de overheid. Op
deze site kunt u zelf ook altijd de actuele maatregelen
vinden:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

kalender
24 augustus t/m 11
september
Respectweken

2 september

7 en 9 september

Vergadering KCR
(Kind Centrum Raad)

10 - minutengesprekken
groep 1-8 (digitaal)

11 september
Afsluiting Respectweken

17 september
Praktisch verkeersexamen
groep 8

22 september
Diploma-uitreiking
verkeersexamen

30 september
Start Kinderboekenweek
KindCentrumRaad

6 oktober
Studiedag: Kinderen van de
basisschool zijn vrij

9 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek

13 oktober
Kennismaking nieuwe
kleuters

19 t/m 23 oktober
Herfstvakantie

Groep 7a maakt een
woordveld over talent

Even voorstellen…
Ik ben Kim van de Laar en ben 19 jaar. Ik ben een derdejaars student op de
pabo (De Kempel). Ik loop komend jaar stage op KC Octopus. Het eerste
half jaar sta ik bij juf Manita in groep 2. De eerste tijd zal ik er voornamelijk
zijn op een maandag en af en toe op een woensdag. Echter zal dit nog
kunnen veranderen vanwege de corona maatregelen die mijn eigen
school treft qua lessen en stage. Het tweede half jaar zal ik wisselen
naar een andere groep. Deze krijg ik tegen die tijd pas te horen.
In mijn vrije tijd ga ik graag een rondje skeeleren of maak ik wat muziek
met mijn ukelele. Ik lees graag rustig een boekje met wat thee. En ik kijk
graag een leuke serie of een quiz op tv met mijn ouders. Daarnaast spreek
ik graag met vriendinnen af om een spelletjesavond te houden. Dit natuurlijk
met wat lekkers!
Ik heb nu al een aantal dagen stage gelopen en ik heb heel erg veel zin in komend jaar.

Herhaalde oproep van de ouderraad
Nu het nieuwe schooljaar weer begonnen is, is de ouderraad weer op zoek naar een nieuwe ouder.
Heeft u een kind in groep 1 en vindt u het leuk om bij de activiteiten van school betrokken te zijn?
Dan kunt u zich nu opgeven als nieuw ouderraadslid.
De ouderraad helpt mee met het organiseren van diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst,
Carnaval, Pasen en het schoolreisje. Ook organiseren zij éénmaal per jaar een thema-avond.
Mochten er meerdere ouders zijn die graag bij de ouderraad komen, dan wordt er d.m.v. stemmen
(door ouders van de betreffende groep) een nieuw ouderraadslid gekozen.
Na 4 jaar zitting in de ouderraad is de zittingsduur van Anne-Marie Huijbregts,ouderraadslid van
groep 5, in principe verstreken. Zij stelt zich echter wel herkiesbaar. Zijn er meerdere ouders van groep
5 die graag bij de ouderraad komen, dan zal ook daar d.m.v. stemmen een kandidaat worden gekozen.
Lijkt u het leuk? Meld u zich dan aan door een mail te sturen naar octopus.ouderraad@stichtinggoo.nl
Wilt u graag eerst wat informatie? U kunt natuurlijk altijd een van de ouderraadsleden aanspreken of
bellen. Het telefoonnummer staat op de prikbordbijlage.
Aanmelden kan tot 20 september.

Respect Project in groep 7a
Er wordt flink gewerkt aan het thema talent op school. Zo
maakten de kinderen van groep 7a in groepsverband een
woordveld over talent: waar denk je aan bij het woord talent?
Een andere opdracht ging over toptalent: wie is jouw toptalent?
Zoek informatie op over jouw toptalent en presenteer dit aan de
klas. Dit groepje heeft als toptalent gekozen voor de
Nederlandse YouTuber; Boaz.

wist u dat...
• De groepen 5 en 6 tijdens de muziekles een lied
gezongen hebben over hun eigen talenten?
• Kinderen van groep 8 spontaan begonnen zijn met het weghalen
van het onkruid op de speelplaats?

