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Gezocht: Verkeersouder!
Wil jij graag je steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid
rondom school ? Dan zijn wij op zoek naar jou !
Denk aan:
- Organiseren van verkeersactiviteiten in groep 1 en 2, 4, 6 en 8. Helaas zijn
deze afgelopen 2 jaar door corona niet door gegaan. Voorbereiden en helpen
op de dag zelf.
- Overleg met de directie knelpunten verkeer rondom school
- Vertegenwoordigen van de ouders bij vergaderingen met de gemeente en
de directies van alle scholen, samen met verkeersouders van andere
scholen
De activiteiten zijn op woensdag of vrijdag in de ochtend, de
vergaderingen zijn vaak in de avond.
Ben je enthousiast geworden, of wil je meer info, meld je dan
aan bij Berry via school of één van de andere verkeersouders:
Ingeborg, Chantal of Debbie, 06-10319221.

Boomplantdag 2022 met de groepen 7
vanochtend!!

kalender
23 maart
Boomplantdag groepen 7
Vergadering
Kindcentrumraadvergadering

24 maart
KunstBoeven groep 3-4 :
muziek
Music special

25 maart
Octopodium groep 1a en 2a
met (groot)ouders : aanvang
11.30u. Aula open vanaf
11.15 u.

29 maart
Kennismaking nieuwe
kleuters

30 maart
Studiedag: Kinderen
basisschool vrij.
Peuterwerk en BSO tot
13.00 u.

31 maart
Verkeersexamen theorie

1 april
Creaochtend groep 1-4

5 april
Instroom nieuwe kleuters

8 april
Octopodium met
(groot)ouders groep 1b, 1c en
2b: aanvang 11.30 u. aula
open vanaf 11.15 u.

11 april
Eiertikwedstrijd

13 april
Paasspeurtocht groep 1-2

Boomplantdag 2022 groepen 7 Octopus
‘We moesten vanmorgen op school verzamelen om 9:15. We
hadden eerst uitleg wat we gingen doen. Toen we daarmee klaar
waren moesten we de fiets pakken en bij de poort wachten. Toen
gingen we naar de plek waar we dus de bomen moesten planten bij
de Peelrand. We hadden veel bomen die we mochten planten. We
waren met ongeveer 10 begeleiders en met ongeveer 50 kinderen.
We mochten zelf graven maar het hoefde niet persé. Je mocht
planten pakken en beplanten. Wat je zelf wou. We hadden een deel
dat we mochten beplanten. Een deel was al geplant en dat mochten
we nog een beetje bijplanten. Op het einde kregen we een broodje
met knakworst en met wat drinken er bij.
Jens en Anouk groep 7a’

Verslag flessenactie van Elke,
Nienke en Maloe
‘Hallo wij zijn Elke, Nienke & Maloe en wij hebben de afgelopen
periode 5 dagen flessen ingezameld voor de mensen uit Oekraïne.
Het is super goed gegaan. We hebben in totaal €235,65
ingezameld!
De mensen in de supermarkt snapten er niets van,
want we hadden zoveel flessen bij ons.😂😂’
Niet alleen in deze Octopost maar diverse media, zoals het
Gemerts Dagblad en de website ‘In Boekel’ hebben aandacht besteed aan
dit geweldige initiatief van Elke, Nienke en Maloe. Wij zijn trots op deze dappere dames uit groep 8a!

Agenda KC-Raad vergadering
Woensdag 23-03-2022 aanvang 19.30 uur
Locatie: groep 7b KC Octopus
1. Opening + mededelingen
2. Notulen KindCentrum-Raad 26-01-2022
3. Ingekomen post:o.a.
~ GOO-Raad vergadering 15-2-22
4. Vervolg LOC/COC (lokale oudercommissie/ centrale oudercommissie)
5.N.a.v.KOP(kindcentrumondersteunings
profiel)/SOP (Stichtingsondersteuningsprofiel)
protocol medisch handelen
ondersteuningsroute GOO
6. Uitslag DUO tevredenheidsenquête (incl.
Schooltijden)
7. Coronaperikelen besluitvorming, afspraken
en communicatie

8. Vervolg werkdruk en werkverdelingsplan
9. Vervoersprotocol KC Octopus irt
BrabantsVeiligheidsLabel: aanpassing n.a.v.
vorige vergadering is verwerkt
10. Verkeerssituatie rondom Kindpark
(n.a.v.overleg werkgroep verkeer)
11. Servicepakket KCR
12. Eerste concept KC-Plan Formatie
13. Bestuursformatieplan
14. Jaarverslag en jaarrekening stichting GOO
15. Vakantierooster 22/23 (marge studiedagen)
16. Rondvraag

Naar het pre historisch dorp in Eindhoven
Eindelijk mochten de kinderen weer naar een museum in het kader van de
Museumschatjes! Vol verwachting vertrokken de kinderen van groep 5 en 6 gisterochtend
naar Eindhoven, naar het pre historisch Dorp! Al eerder hebben ze het tijdens de Blink
lessen gehad over het leven in de pre historie.
Natuurlijk hartelijk dank aan alle (groot)ouders die de kinderen er naar toe brachten.
De kinderen uit groep 6a schreven vanochtend tijdens de taalles een ansichtkaart,
zogenaamd vanuit het prehistorisch Dorp. Enkele teksten van deze kaarten kun je
hieronder lezen:
‘Hoi opa en oma,
Ik ben dinsdag 22 maart bij het pre historisch dorp geweest.
Daar was veel te doen. Er was een kaart met opdrachten. Door
de opdrachten weet ik nu wat een fuik is., namelijk een houten
net voor vissen. Het was natuurlijk heel leuk. En ik heb zelfs een
leuke pen waarmee ik dit schrijf gekregen. Groetjes Aleid’

‘Hallo oma, wij zijn naar het pre historisch dorp in Eindhoven
geweest. Daar hebben we lang voor moeten rijden, maar het was
wel leuk! We kregen daar een kaart voor dingen te doen. Je moest
daarbij moeilijke zinnen maken. We hadden er 5 goed, ik had er 3
van gemaakt. En we zijn in een boot geweest waarbij je aan een
touw moest trekken. Er was ook een smidse een zwaard maakte, hij
deed het ijzer eerst in het vuur en daarna maakte hij de vorm in het
zwaard. We mochten ook brood bakken. Het was heel leerzaam en
leuk. Groetjes Sake ‘
‘Hoi papa, het was super leuk, je, kon van alles doen, zoals brood
bakken, vuur maken, op een vlot staan en trekken aan een touw,
tekenen met inkt en veer, een strafpaal en speerwerpen of
boogschieten. Het brood was nog lekker ook. En makkelijk om te
maken. Je hebt graan nodig en dan malen. Als je dat hebt gedaan
moeten er nog wat korreltjes in zitten, dan doe je er een beetje
water bij en heb je deeg! Vuur maken doe je met een vuursteen en
een staartding. Toen was het afgelopen! Groetjes Evi’

‘Hoi opa en oma,
Ik ben dinsdag 22 maart bij het pre historisch dorp geweest. Daar was
veel te doen. Er was een kaart met opdrachten .Alleen ons groepje had
de opdrachten gemaakt. Door de opdrachten weet ik nu wat een fuik is.,
namelijk een houten net voor vissen. Het was natuurlijk heel leuk. En ik
heb zelfs een leuke pen waarmee ik dit schrijf gekregen. Groetjes Aleid’

ONDER DE GROND – door; Wie Walvis
Muziekvoorstelling
Aanstaande donderdag 24 maart mogen alle kinderen van
groep 3-4 naar deze muziekvoorstelling in ‘sporthal de Burcht’.
In onderstaande stukje lees je meer over de voorstelling;
Onder de Grond is een poëtische voorstelling boordevol
sfeervolle livemuziek. De spelers creëren ter plekke de beelden
van de voorstelling. Er wordt geknipt, gevouwen, getekend en
bestaande objecten krijgen op speelse wijze een nieuwe
betekenis.Heb je je wel eens afgevraagd waar je uitkomt als je
een gat graaft naar de andere kant van de wereld?
Lev woont op de eindeloze ijskoude vlakte. Zijn ouders verzamelen
lege flessen en iedere dag komen er meer bij. Hij bouwt er een wereld
van om de kou buiten en de kou in zijn hart niet zo te voelen. Mare haar
vader verdween in de golven die tegen het warme eiland slaan. Ze stuurt hem flessenpost maar
hij antwoordt nooit. Mares moeder wil er niet over praten en doet net alsof hij nooit bestaan heeft.
Mare en Lev dromen over een leven ergens anders, maar ‘ergens anders’ lijkt zo ver weg.
Precies op hetzelfde moment besluiten zowel Mare als Lev een gat te graven naar de andere
kant van de wereld. In de diepste diepte komen ze elkaar tegen. Twee tunnels die elkaar raken.
Twee mensen die elkaar vinden. Ze besluiten samen verder te trekken en een plek te zoeken
die ze beiden niet kennen. Een plek vol verhalen. Want samen alleen zijn is altijd nog beter dan
in je eentje eenzaam zijn.

Boomhut, gemaakt van houten ijscostokjes,
(dikkere) takken enz., door kinderen van
groep 8a

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sara van der Pas. Ik ben 25 jaar
oud en ik woon in Beek en Donk. Op donderdag, vrijdag en om de week op woensdag ben
ik werkzaam bij De Klimboom (de Rips) als
leerkracht van groep 1-2. Eind februari ben ik
gestart bij KC Octopus in groep 2b. Hier werk ik
maandag, dinsdag en woensdag om de week.
De start is fijn geweest en we gaan er samen
een leuke en leerzame tijd van maken!

wist u dat...
• We gisteravond weer een echte, fysieke informatieavond mochten organiseren voor
nieuwe ouders van jonge kinderen?
• Het heerlijk voelde om onze school, onze werkwijze, ons team en ons gebouw weer te
mogen presenteren aan belangstellende ouders?
• De eerste resultaten van de DUO-tevredenheidsenquête binnen zijn?
• We deze vanavond ook bespreken in de Kindcentrumraad?
• Hierna ook een terugkoppeling komt naar alle ouders van de resultaten?

Discoskate. 25 maart en 1 april
Zet je skates maar vast klaar.
Vrijdag 25 maart gaan we weer discoskaten!,
Een weekje later, op vrijdag 1 april zijn we nog een
keer van de partij!
Kom rollen en zwieren op het St. Agathaplein in
Boekel.
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur.
Gratis toegang natuurlijk.
-Ons koekie en snoepie kraampje is weer gevuld met allerlei lekkers om de dorst te lessen en wat
extra energie te geven. De koffie, thee en chocomel houdt de kijkers lekker warm.
-Kom meedoen en neem je vrienden - ouders, opa’s - oma’s – juf – meester - buren, mee als je wilt,
gezellig!!!!
-3 belangrijke mededelingen;
Let op, u kunt niet pinnen.
Mocht het regenen, dan gaat het discoskaten niet door. We hebben 1 reserve avond; vrijdagavond
8 april.
Tijdens het discoskaten worden er foto’s gemaakt. In het kader van de privacywetgeving AVG gaan
we ervan uit dat u bij deelname aan dit evenement akkoord gaat met het publiceren van de foto’s.
Tot ziens allemaal! Schaats en Skategroep Boekel
Info: www.skeelergroep.nl 06-20430257

