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Vervolginformatie over de nieuwe maatregelen
Waarschijnlijk heeft u allen gisteren de persconferentie gezien of via andere kanalen gehoord over de
aanstaande maatregelen. Intern krijgen wij vandaag via onze stichting GOO meer informatie over de
invulling hiervan. We stemmen e.a. ook af met team en KCR. Daarna nemen wij u mee in de communicatie
hierover. Dit zal verlopen via het Ouderportaal voor school en / of Konnect voor de opvang.
We gaan er met elkaar weer
een goede invulling aan geven.
Team KC Octopus

Kerstviering a.s. vrijdag
Beste ouders/verzorgers,
Vrijdag 17 december vieren we kerst in de groepen. Vanwege de corona
maatregelen ziet dit er anders uit dan andere jaren.
We starten de dag in een gezellige kerstsfeer in de groep. Er wordt
aandacht besteed aan de kerstgedachte door een kerstverhaal voor te
lezen en het zingen van kerstliedjes. De kinderen krijgen een kleine
traktatie in de eigen klas.
Daarna gaan we op een creatieve manier aan de slag met kerst. Dit kan
op verschillende manieren. Het maken van kerstkaarten voor zorgcentrum
St. Petrus is hier een voorbeeld van.
Na de pauze wordt er in elke groep een eigen invulling gegeven aan de
afsluiting van de ochtend, waarna we iedereen alvast hele fijne feestdagen
en kerstvakantie toewensen.

kalender
17 december
Kerstviering in de groepen.
(Foute) kerstkledingdag

t/m 7 januari
Kerstvakantie: nader bericht
over volgende week volgt

10 januari
Instroom nieuwe kleuters in
aparte instroomgroep
Opening RESPECT-weken

26 januari
Start voorleesdagen
Kindcentrumraadvergadering

28 januari
Crea-ochtend groep 1-4
Afsluiting Respectweken

14 februari
Rapport gr. 3-7
Adviesgesprek gr. 8

15 -17 februari
10-min. Gesprekken groep
1-7

16 februari
Adviesgesprek gr. 8

4 februari
Crea-ochtend groep 5-8
Einde voorleesdagen

(Foute) kerstkledingdag op KC Octopus
Op vrijdag 17 december willen we op KC Octopus (foute) kerstkledingdag
organiseren. We vragen aan al het personeel en aan de kinderen om in (foute)
kerstkleding naar het kindcentrum te komen. U hoeft hier niet speciaal voor naar
de winkel te rennen.
Een bestaande trui versieren met kerstballen, slingers en/of lichtjes en een
kerstmuts of diadeem op je hoofd is zeker ook heel leuk om te doen (en zelfs
nog origineler).
Hopelijk zien we iedereen op vrijdag 17 december in (foute) kerstkleding of
met andere leuke kerstversiering.

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Graag stel ik me even aan jullie voor, want ik ben helemaal nieuw op KC
Octopus. Mijn naam is Marly van den Bogaard en ik ben 26 (bijna 27) jaar
oud. Ik woon in Deurne met mijn twee dwergpapegaaitjes. In mijn vrije tijd
ben ik dan ook graag bezig met het tam maken van en het spelen met mijn
vogeltjes. Ook wandel ik graag en handbal ik. Daarnaast geniet ik ervan om
tijd door te brengen met mijn vrienden en familie.
In de drie jaren dat ik als leerkracht basisonderwijs werkzaam ben, heb ik in
verschillende groepen mogen vervangen. Mijn hart ligt op dit moment bij het
jonge kind. Vanaf januari 2022 mag ik op KC Octopus aan de slag met
groep 1C; de instroomgroep, waar ik dan ook veel zin in heb!
Dit is voor mij geen onbekend terrein, want ik heb eerder ook een
instroomgroep mogen draaien. Daar heb ik enorm van genoten en ik
kijk er dan ook met veel plezier naar uit om op de Octopus met mijn
nieuwe klas aan de slag te gaan. We gaan vooral lekker spelen, leren
en ontdekken!
Tot ziens bij ons op school!

wist u dat...
• Er helaas wat hekwerk en het insectenhotel stuk zijn gegaan op ons speelplein?
• We dit z.s.m. herstellen?
• Er op een externe locatie hard gewerkt wordt aan een nieuwe speelboot op het plein, voor
de kleuters?

Een jaar later dan gepland maar nu dan toch echt
Theaterspoor: ‘Lejo Kerstshow’ in De Horst
Lejo, het beroemde vingerpoppetje, komt deze keer met een heuse
Kerstshow. Hij neemt al zijn vrienden mee. Ze versieren een boom,
zingen kerstliedjes en luiden de jingle-bells. En Rudolf het rendier komt
langs! Een vrolijke kerstvoorstelling voor het hele gezin. Én opa en oma.
Lejo wordt gespeeld door de twee handen van Leo Petersen, met behulp
van een koffer vol houtenogen. Lejo is bekend geworden door zijn
voorstelling Hands up! en natuurlijk door zijn filmpjes in Sesamstraat. En op zijn eigen youtube
kanaal.
-Bij de voorstelling gelden de huidige voorwaarden: 1 1/2 meter afstand tussen volwassenen (tenzij
uit één huishouden) en een 'corona-check' aan de deur. Kinderen tot 13 jaar uitgezonderd.
-‘Leo’s Kerstshow’ staat vrijdag 17 december in De Horst in Venhorst. De aanvangstijd is 15.30 uur.
Kaartjes kosten 5 euro. Reserveren is verplicht en kan via www.theaterspoor.nl.

PeuterBieb Online gaat nog even door
Sinds de start van PeuterBieb Online zijn veel
peuters helemaal gek op Wiebe Wasbeer. En er is
goed nieuws! PeuterBieb Online gaat door, zeker
nog tot maart 2022. Twee keer per maand op
vrijdagochtend beleven peuters de mooiste
verhaaltjes, zingen en maken muziek samen met
Wiebe Wasbeer. De komende data
van PeuterBieb Online zijn 17 december, 7 en 21
januari, 4 en 18 februari en 4 en 18 maart. Steeds van 10.15 tot 10.45 uur live
via Zoom.
Luister je ook mee naar de verhaaltjes uit de koffer? Niet in de bibliotheek, maar
gewoon bij jou thuis in de woonkamer. Peuters, ouders, opa’s en oma’s zijn van
harte welkom om mee te doen. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling en de
sociale vaardigheden van kinderen. En voorlezen is vooral leuk en gezellig!
Meedoen aan PeuterBieb Online
kan
via Zoom. De link naar Zoom en de
uitleg zijn te vinden op
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Doe de BuitenBingo in
de kerstvakantie
Jassen aan, mutsen op en dassen om.
We gaan naar buiten. En in de
kerstvakantie (24 december 2021 t/m 9
januari 2022) is dat nog leuker met
de BuitenBingo van Bibliotheek De Lage
Beemden. De BuitenBingo is bedoeld
voor kinderen van 2 tot 8 jaar en
hun broertje, zusje, mama, papa, opa of
oma. Je haalt de gratis bingokaart in de
bibliotheek of je downloadt de
kaart thuis op de computer.
Ga samen naar buiten en ga op zoek
naar de plaatjes op de bingokaart. Vind
zoveel mogelijk plaatjes en lever je kaart
weer in bij de bibliotheek. Als je ook een
foto laat zien van jouw speurtocht krijg je een leuk presentje. Ook als
je de Nederlandse taal nog lastig
vindt, kun je meedoen. De bingokaart is
in Nederlands, Pools, Arabisch en
Engels.

