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peuterwereld

Denk mee over de kwaliteit van de opvang op KC Octopus in de
Kindcentrumraad
Als ouder van een kind op de dagopvang ‘t Stappertje, onze peuterwereld en/of BSO Octopus of
Neptunus kunt u ook meedenken over het reilen en zeilen binnen deze opvanglocaties. Niet binnen een
aparte Lokale Ouder Commissie, maar vanwege het kindcentrum samen met de ouders en collega’s
van de Medezeggenschapsraad binnen één gezamenlijk overleg: de Kindcentrumraad.
Wij zijn per direct op zoek naar ouders die gebruik maken van één of meerdere van onze
opvangvoorzieningen en die graag meedenken!
Interesse of vragen hierover? Neem contact op met de Kindcentrumraad
of teamleider Berry van de Wetering. Het is altijd mogelijk om een
Kindcentrumraadvergadering bij te wonen en zo een indruk te krijgen of dit
iets voor u is. We horen graag van u!

Studietweedaagse teamleiders
Samen met de bestuurder, hoofden van het stafbureau,
clusterdirecteuren en collega teamleiders van andere locaties
hebben teamleiders Berry en Gerben op 23 en 24 september een
studietweedaagse. O.a. het bestuurlijk jaarplan van GOO staat op
de agenda. Zij zijn die dagen niet op de locatie aanwezig.

kalender
21 t/m 25 september
Week Tegen Pesten

22 september
Diploma-uitreiking
verkeersexamen

30 september
- Start Kinderboekenweek
- KunstBoeVen groep 3-4
- KindCentrumRaad

1 en 2 oktober
‘De nacht van groep 8’

6 oktober
Studiedag: Kinderen van de
basisschool zijn vrij

7 oktober
Go 4 techniek groep 7a

9 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek

13 oktober
Kennismaking nieuwe
kleuters

19 t/m 23 oktober
Herfstvakantie

13 oktober
Kennismaking nieuwe
kleuters

14 oktober
Go 4 techniek groep 7b

Ilse groep 3a

KunstBoeVen groep 3-4
Op woensdagochtend 30 september gaan we met de groepen 3-4 naar de
muziekvoorstelling Koninginnesoep (door Opera Dolleboelja) in Theater De
Horst.
Koninginnesoep is een kinderopera. Het verhaal is gebaseerd op een
kinderboek 'Tussen Koksmuts en Kroon', geschreven door Heidi Koren. Het
verhaal “Koninginnesoep” gaat over prinses Stefanie die verliefd wordt op de
chef-kok van het kasteel. De vader van de prinses, de koning, wil echter dat
zijn dochter gaat trouwen met Prins Knotsenstein. Deze prins uit het
buurland valt bij de prinses absoluut niet in de smaak, zeker nu zij verliefd is
geworden op die vrolijke man die vol overgave en passie doet waar hij goed
in is: koken! Wordt deze soep zo heet gegeten als ze wordt opgediend?
De muziek van Koninginnesoep bestaat uit een verzameling van aria’s en
duetten uit opera’s van diverse componisten als Mozart, Verdi en
Humperdinck.
Wij wensen alle kinderen van groep 3 en 4 alvast veel kijk- en luister plezier!

Geld inzamelen voor Kika
Het begon met een taalles. We moesten voor de nep een:
rommelmarkt, sponsorloop, lege flessen ophalen-actie etc.
organiseren. Toen zei ik tegen de meester: Ik wil het zelf in
het écht doen voor Kika. Kika is: Kinderen Kankervrij. Zij
proberen kinderen die kanker hebben beter te maken. Mijn
broer heeft ook kanker gehad en dat was geen leuke tijd.
Kika heeft hem beter gemaakt. En toen wou Elize meedoen,
en Lara, Albatoul, Lynn. Fedde deed naderhand ook mee en
Lisa, Ties en Bram. De volgende dag zijn we meteen
begonnen. We hadden in totaal met klusjes thuis en lege
flessen €15,20. Ik was super blij. Op vrijdag deed ik weer
met klusjes en lege flessen . Toen hadden we € 29,20 weer
was ik blij. In het weekend deed ik hetzelfde en nu hebben
we dus…..
€ 84,80! Ik ben super blij en ik ga nog heel lang door
hopelijk.
Geschreven door Meike Putter

Gevraagd
Voor handvaardigheid zijn wij op zoek naar schuimrubber.
Heeft u thuis nog enkele oude tuinkussens die u weg wilt gooien?
Dan vragen wij u vriendelijk om het schuimrubber eruit te halen en dat op
school af te geven aan de leerkrachten van groep 7.
Alvast hartelijk dank!
Leerkrachten groep 7, Cecile-Bert Erna-Angela

Agenda KC-Raad vergadering
woensdag 30-09-2020
1 Opening
2 Notulen KC-Raad 02-09-2020
3 Binnengekomen post: ~ Cursusaanbod voor MR van
de VOO ~ Mail van Ab Groen over structuurwijziging GOO
4 Inspectierapport BSO-Neptunus
5 Werkverdelingsplan-werkdrukgelden
6 Profilering KC Octopus (voortgang)
7 Corona-update (o.a. ventilatie en richtlijnen GOO)

Deen groep 3b

8 Kindcentrum Jaarplan 2020-2021
9 Kindcentrum Meerjarenplan 2019-2023
10 Kindcentrum begroting 2021 (meerjarig)
en traject beleidskaders begroting
11 Rondvraag

De Boom
Groep 3 is momenteel bezig met thema 2 van de
leesmethode Lijn 3: ‘De Boom’.
Op allerlei manieren komt de boom terug in het
lesprogramma. Ook een dankbaar onderwerp
voor de teken - en handvaardigheidles.

Juul groep 3a
Julen groep 3b

wist u dat...
Thijme groep 3a

• Oud collega juf Dani-Jelle Verwegen, van de kleuters, zelf een prentenboek heeft gemaakt
in de coronatijd met haar groep?
• We ook trots zijn op haar talent en hier binnenkort nog even extra bij stilstaan?
• Op de volgende pagina nog een andere boom te vinden is: de nieuwste beslisboom als
hulp om te bepalen of uw verkouden kind wel of niet naar school kan?
• Deze beslisboom ook te vinden is op de website van onze school onder het kopje Corona?

