octopost
16-12-2020 - nr. 15

Lockdown
In alle eerlijkheid hadden wij de snelle lockdown voor het basisonderwijs niet zien aankomen.
Toen maandag overdag het nieuws doorsluimerde, heerste er kort teleurstelling bij ons: voor de
kinderen geen normale afsluiting van de week voor de Kerstvakantie.
Maar al snel werd er geschakeld. De Ouderraad zorgde ervoor dat de traktatie voor de kinderen
vervroegd uitgedeeld werd; super! En binnen GOO werden de lijnen voor noodopvang en
thuisonderwijs uitgezet.
Dit heeft in de loop van gisteren geleid tot veel overleg, planning en
communicatie. Wij snappen dat u als ouder ook overvallen wordt met
de nodige verzoeken via Ouderportaal van Basisonline voor school
en/ of via Konnect voor de opvang. Gelukkig merken we ook dat u hier
positief op reageert en meedenkt in mogelijkheden en uw
noodopvangbehoefte doorgeeft.
Vandaag draait de eerste noodopvang en is onderwijzend personeel
actief bezig met het voorbereiden van het thuisonderwijs. Het gevoel
van ‘samen’ is daarbij de rode draad. U ontvangt via Ouderportaal nog
een document waarin staat wat u op onderwijsgebied kunt verwachten
na de Kerstvakantie.
We wensen u alvast prettige dagen toe met het hele gezin!
Team KC Octopus

kalender
21 december t/m 1 januari
Kerstvakantie
4 januari
Vervolg thuisonderwijs

29 januari
Einde voorleesdagen

17 januari
Mogelijk einde lockdown
scholen

20 januari
Start voorleesdagen
Kindcentrumraad
vergadering 20.00 u.

21 januari
KunstBoeVen groep 1en 2

Insecten en kleine dieren
Vanuit de cultuurloper krijgen de kinderen inspirerende handenarbeid-of tekenlessen. De
leerkrachten hebben tijdens studiedagen en na schooltijd van kunstcoaches meer
achtergrondinformatie, begeleiding en instructie ontvangen, om ‘creatief lef tonen’ bij de
kinderen tot uiting te laten komen. Dit leidt tot mooie werkstukken.
De opdracht voor groep 7 was om van
schuimrubber een insect of klein dier te maken (vele
malen vergroot). De kinderen hebben eerst kennis
gemaakt met diverse afbeeldingen van insecten en
kleine dieren. Hoe zien deze eruit? Het beeld van
een insect wordt hierdoor verrijkt. De kinderen
openen als het ware de laatjes in hun hoofd.
Daarna hebben ze een proeftekening gemaakt van
hun insect. Vervolgens hebben ze
geëxperimenteerd met schuimrubber. Wat kan ik er
allemaal mee doen? Daarna zijn de kinderen vol
enthousiasme aan de slag gegaan met het maken
van een insect van schuimrubber. Kinderen leren
ook van elkaar door te kijken bij klasgenootjes,
"gluren bij de buren". Het was een mooi proces om
te volgen.

Helaas is Corona niet zo klein, dus
een kerstkaartje krijgen is toch heel
fijn. Leuke kerst! Cherise

Kerstkaarten, kerstwensen voor de ouderen in Boekel
Bij het Nationaal Ouderen Fonds kon je kerstkaarten bestellen om de ouderen met kerst een
hart onder de riem te steken. Deze kaarten moesten de kinderen natuurlijk nog op hun eigen
manier inkleuren en er zelf een mooie wens bij schrijven. Juf Bianca nam het initiatief om deze
kaarten voor Octopus te bestellen. Gisteren hebben alle kinderen van school deze kaarten
nog gemaakt. Er staan hele lieve, aardige, mooie, troostende, opbeurende kerstwensen op.
De kinderen van de BSO brengen deze nu naar de ouderen. Op deze manier kunnen de
kinderen van Octopus toch nog een klein lichtpuntje voor de ouderen in Boekel zijn.

Beste meneer of mevrouw, ik
hoop dat jullie een leuke kerst
hebben . Verwen jezelf en maak
het gezellig. Dat is denk ik fijn
want dan vrolijkt u op en dat wil
ik bereiken met deze kaart. Noud

Een spontane kaart
Loes, Fleur en Zara uit groep 8a maakten spontaan
een kerstkaart voor hun eigen klasgenoten en juffen.
Deze tekst zou voor alle klassen, alle kinderen, ouders
geschreven kunnen zijn.
.

Hallo klas
We wensen jullie fijne kerstdagen
Met dikke sneeuwlagen
Dit is ons geschenk voor jullie allemaal
Ook al is er soms een hoop kabaal
Kerst is de mooiste tijd van het jaar
Gezellig met z’n allen bij elkaar
Maar nu natuurlijk wel verder weg.
Met deze ster denken wij aan iedereen
Ook al ben je een spillebeen
Iedereen hoort erbij
Met een kerstmuts en winterkledij
Wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar
Nu alleen niet bij elkaar
Fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar gewenst door
Loes, Fleur en Zara

wist u dat...
• Alle medewerkers van Kindcentrum Octopus iedereen hele fijne feestdagen willen
wensen?
• We hopen dat jullie met elkaar er thuis een fijne vakantie van maken?
• We elkaar in het nieuwe jaar weer gaan zien?

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Iris van Mersbergen en ik loop stage bij Ergotherapiepraktijk De Oplossing in Veghel.
Vanuit de praktijk speelt de vraag of ouders in de omgeving van Meierijstad behoeften hebben aan
een bootcamp voor hun zoon en/of dochter. Als ergotherapeuten werken wij praktisch en gericht
met een hulpvraag met betrekking op het dagelijks handelen. Zo zouden we met de bootcamp uw
kind rondom het schrijven, (voor-) schoolse vaardigheden, concentratie, planmatig handelen,
werkhouding en prikkelverwerking een extra boost kunnen geven.
Nu heb ik bovenstaand vraagstuk opgepakt en ben ik deze behoeften aan het onderzoeken. Graag
zou ik jullie hierover, als ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen in de omgeving van Meierijstad, een
aantal vragen willen stellen. Dit om in kaart te kunnen brengen of er behoeften zijn en zo ja, waar die
behoeften uit voort komt. Hiervoor heb ik een vragenlijst opgesteld en wil jullie vragen deze in te
vullen via deze link: https://www.survio.com/survey/d/A9Y7U1U2I1P0A1Z5R. Jullie zouden niet
alleen mij enorm helpen door hem in te vullen, maar ook zou de praktijk jullie uiteindelijk iets
kunnen aanbieden wat aansluit bij uw/jullie wensen en behoeften. Alvast hartelijk dank!
Neem bij vragen contact op met mij middels stagiaire@ergotherapiedeoplossing.nl
Alvast bedankt voor uw hulp!
Groetjes Iris van Mersbergen, stagiaire van Ergotherapiepraktijk De Oplossing

