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Er kan steeds meer…
Nu er steeds meer Coranamaatregelen losgelaten worden kan er op school
gelukkig steeds meer.
Zo hebben we veel ouders al mogen ontmoeten tijdens de informatieavonden en kennismakingsgesprekken. Heel blij zijn we dat de KunstBoeVenprojecten voor de kinderen opgestart worden, zelfs
worden er voorstellingen ingehaald… Ook kunnen de kinderen zich weer aanmelden voor de eerste
Octoplusactiviteiten! Volgende week vrijdag 8 oktober, de dag van Octopus, gaan we helemaal los
tijdens onze Octopusdag. Nee, deze dag laten we niet zomaar voorbij gaan. Wat we dan precies gaan
doen, blijft nog heel even een geheim…Vrijdag krijgen alle kinderen een uitnodiging mee naar huis.
Wij kijken erg uit naar al die extra activiteiten die het voor de kinderen nóg leuker maken op school.

Inhaalvoorstelling voor de groepen 6 en 7
Aanstaande donderdag mogen de groepen 6 en 7 in De Horst in
Venhorst gaan kijken naar de dansvoorstelling
NATUURlijk van Dansstorm Oost.
Hieronder kun je er wat meer over lezen.
We wensen deze groepen alvast veel plezier!
NATUURlijk neemt je mee op een bijzondere reis door de
natuur. Vliegend door het wolkendek, zwemmend onder water
en dansend tussen groene bladeren ervaar je hoe het is in de
natuur. Maar het landschap verandert. Er komen steeds meer
wegen, er komt meer afval, bomen worden gekapt en de zee
spoelt over het land. Wat kunnen we doen om de natuur te
behouden?

kalender
KunstBoeVen groep 6 - 7

4 – 5 - en 6 oktober
Kamp groep 8

6 oktober
Start Kinderboekenweek

8 oktober
Octo-KUNST-dag

12 oktober
Studiedag: Kinderen van
groep 1 t/m groep 8 zijn vrij.

13 oktober
KunstBoeVen groep 5-6
museumbezoek

14 oktober
Octopodium groep 5 t/m
groep 7
KunstBoeVen groep 5-6
museumbezoek

15 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek

19 oktober
Kennismaking nieuwe
kleuters

22 oktober
Voorleeswedstrijd

25 t/m 29 oktober
Herfstvakantie

30 september

Met de hulp van kinderen worden oplossingen gezocht. Ter voorbereiding op de
voorstelling, schrijven zij hun ideeën op. Maar om niet meer papier te verspillen
schrijven we dit op gebruikt papier of oude kranten. We nemen ze mee en door
middel van flessenpost worden ze in de voorstelling verwerkt. Van bovenaf worden
filmbeelden geprojecteerd op een witte dansvloer. De dansers dansen met, tussen
en in de natuur. Als publiek zit je om deze dansvloer heen. Van heel dichtbij ervaar
je de dynamische dans en verstilde filmbeelden.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de trailer van de voorstelling alvast hier!
https://youtu.be/nosvzlT36IY

OctoPlus Golfclinic – groep 6, 7, 8
Wil jij wel eens kennismaken met de golfsport op een echte
golfbaan? Meester Bert is namelijk naast leerkracht ook
golfprofessional. Hij zal de kinderen de eerste beginselen
bijbrengen van deze leuke sport. Deze workshop is i.v.m. de
begeleiding en de benodigde vaardigheid toegankelijk voor
maximaal 6 kinderen van groep 6-7-8 en wel op:
Maandag 18 oktober: Clinic op Golfbaan Stippelberg van 15.45 tot
ongeveer 17.30 uur (incl. reistijd). Aanmelden kan via deze link

OctoPlus Politiehonden – groep 5, 6 en 7
Ben jij benieuwd wie Sniper de getrainde herdershond is? En wat hij allemaal leert in de opleiding?
Sluit dan op dinsdag 2 november om 15.30 uur aan bij de OctoPlus-presentatie over politiehonden. In
45 minuten gaan vier studenten van de Opleiding Dier en Gedrag in Helmond het hebben over:
- verschillende soorten training
- soorten politiehonden
- specialisatie
- Sniper (de herdershond)
- K9 groep Holland
- voeding
- trucjes
De presentatie sluit af met een leuke Kahootquiz, die je maakt
op een chromebook van school. Rond 16.15 uur is de
presentatie afgelopen.
Laat Sniper weten of je erbij bent via deze link.

wist u dat...
• Vandaag de kinderen van groep 8, zoals elk jaar in oktober, rondgaan om
kinderpostzegels te verkopen voor het goede doel?
• Kinderpostzegels al bestaan sinds 1924?
• De kinderen van groep 8 met spanning uitkijken naar a.s. maandag, de dag dat ze samen
met hun klasgenoten en leerkrachten naar St, Anthonis op de fiets op kamp gaan?

• Vandaag een gigantische computerstoring ervoor gezorgd heeft dat niet alleen de scholen
aangesloten bij GOO, maar heel veel scholen in Nederland ermee te maken hadden?

• De leerkrachten op het laatste nippertje hun lessen nog moesten aanpassen?
• Het euvel blijkbaar is gevonden en vanaf morgen de lessen weer op de normale manier
zullen verlopen?

