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Noodpakketten
Met de huidige Coronaontwikkelingen moeten we rekening houden met allerlei
mogelijke scenario’s. Zo kan een leerling in quarantaine moeten. Er kan ook een
situatie zijn waarin er geen personele inzet mogelijk is. Het zou kunnen zijn dat één of
meerdere groepen in isolatie moeten. Een locatie zou (kortdurend) dicht kunnen gaan
en natuurlijk een totale lockdown.
Binnen de stichting GOO hebben we voorbereidingen getroffen en afspraken gemaakt
voor elke situatie. Op onze website staat onder de knop Corona alvast een noodpakket
klaar voor de eerste 3 dagen van een mogelijk scenario, waarmee een leerling in een
thuissituatie vooruit kan.
Uiteraard pas te gebruiken wanneer nodig.

Thema herfst
groep 1a

De gesprekkenplanner van
het ouderportaal
De gesprekkenplanner in het ouderportaal wordt komende
week opengezet voor alle ouders van groep 1 t/m 8 m.b.t.
de 10 minutengesprekken van 17 en 19 november.

kalender
28 oktober
Kindcentrumraaad online
vergadering 20.00 u.

11 november
Studiedag
Alle schoolkinderen vrij

13 november
Rapport mee naar huis
groep 8

17 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 8

19 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 8

24 november
Sinterklaas op het KC

2 december
Kindcentrumraaad
vergadering 20.00 u.

4 december
Surprise groep 6 - 8

15 december
Kennismaking instromers
kleuters

18 december
Kerstviering

21 december t/m 1 januari
Kerstvakantie

Juf Annemijn vertelt…
Hoe is het om bij Stichting GOO te werken?
Juf Annemijn van groep 8b vertelt in het
personeelsblad van Stichting Goo hoe zij
het vindt om een bijdrage te mogen leveren
aan de ontwikkeling van kinderen.
‘Ik probeer kinderen een fijne en veilige plek te bieden’
Met haar 25 jaar is Annemijn van Lindenberg één van de jongste leraren op Kindcentrum
Octopus in Boekel. Ze begon vier jaar geleden als stagiaire en is inmiddels voor het tweede
jaar op rij verantwoordelijk voor de kinderen uit groep 8. ‘Het lesgeven in deze groep is echt
mijn ding’.
Al vroeg wist Annemijn dat ze voor de klas wilde staan. Na de havo ging ze dan ook direct
naar de Pabo. ‘Uiteindelijk heb ik hier op het kindcentrum mijn eindstage gedaan en ben ik
hier na mijn studie blijven werken’, vertelt Annemijn. ‘Eerst vanuit de invalpool en sinds vorig
jaar heb ik fulltime mijn eigen klas.’
Groep acht Toen de schoolleiding vorig jaar vroeg of Annemijn groep acht wilde draaien,
twijfelde ze wel even. Annemijn: ‘Ik dacht: is dit niet te vroeg? Maar na een paar dagen voor
groep 8 wilde ik niet anders. Ik vind het ontzettend leuk om kinderen van alle leeftijden les te
geven, maar deze groep is wel echt mijn ding. De kinderen zijn al behoorlijk zelfstandig en je
kunt daardoor het gesprek met ze aangaan. Ik merk dat ze het spannend vinden om vanuit
hun vertrouwde basisschool, naar de middelbare school te gaan. Het is mooi om ze daarbij te
begeleiden en ze voor te bereiden op deze nieuwe stap.’
Stichting GOO Het werken op een kindcentrum voor een organisatie als Stichting GOO
bevalt Annemijn goed. ‘Ik heb weinig vergelijkingsmateriaal, maar ik ben hier niet voor niets
na mijn studie blijven ‘plakken’. Het gevoel was meteen goed. We hebben een heel fijn team
en je kunt bij iedereen terecht met je vragen. Het is een grote organisatie, maar dat voelt
helemaal niet zo. Ik heb nog niet op de andere locaties gewerkt, maar ik weet dat er vanuit
de organisatie een begeleidende coach wordt aangeboden voor startende leerkrachten.’
Overzicht en structuur Haar rol als juf past Annemijn als een jas. ‘Natuurlijk heb je het op
bepaalde momenten heel druk en heb je het gevoel dat je nooit klaar bent met je werk. Maar
daar staan ook hele mooie dingen tegenover. Je kunt echt iets betekenen voor kinderen en
hun ontwikkeling. Je biedt ze structuur en een fijne, veilige plek om naar toe te gaan. Ik vind
het belangrijk om in de klas voor alle kinderen een rustige werkplek te creëren, zodat
iedereen fijn kan werken. Maar naast hard werken in de klas, vind ik dat er ook tijd moet zijn
voor een grapje tussendoor. Ik ga in elk geval met heel veel plezier naar mijn werk.’

Hoofdluiscontrole
Door de maatregelen van het coronavirus worden er op school na de
herfstvakantie dit jaar wederom geen hoofdluiscontroles gehouden. Wij
verzoeken alle ouders om hun kinderen regelmatig te controleren op
hoofdluis en neten en zo nodig te behandelen. Eveneens verzoeken wij u,
mocht uw kind hoofdluis of neten hebben, dit toch door te geven aan de
administratie van school, zodat ook de ouders van klasgenoten op de
hoogte gebracht kunnen worden. Op https://www.rivm.nl/hoofdluis kunt u
duidelijke informatie vinden over hoofdluis, o.a. hoe te controleren en hoe
te behandelen.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Webinair over lachgas
Op dinsdag 3 november om 20:00 organiseren we samen met Novadic Kentron, Halt en R-newt
jongerenwerk een webinar over lachgas voor ouders. Iedereen is van harte welkom!
Aanmelden kan via deze link: https://ggdhvb.webinargeek.com/lachgas-alles-wat-je-als-ouder-wilweten-over-lachgas

Webinair over sociale media
Op woensdag 11 november om 19:30 uur organiseren we samen met Helder Theater en
Mediaeigenwijs een webinar over sociale media voor ouders met kinderen tussen 10 en 16 jaar
oud.
Aanmelden kan via deze link: https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/10/Webinar-Leg-dat-ding-noueens-weg
Parkweg 10 5427AL
c.van.daal@ggdhvb.nl
Boekel
Aanwezig op: ma-diwww.ggdhvb.nl
wo-do-vr
Chatten met de GGD
088 368 6022

wist u dat...
• De herfst elk jaar weer een dankbaar thema is op school?
• Er flink geverfd, gekleurd, gescheurd, gespeeld, gebouwd, gezongen wordt bij de kleuters
over dit onderwerp?
• Willy en Jos behalve binnen klussen, in de herfstvakantie ook veel tijd en energie
gestoken hebben om onze ’groene speelplaats’ weer op orde te maken?
Keet, groep 1a

