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Terug naar vóór Corona; wijziging vóór schooltijd
Door Corona is er afgelopen schooljaren e.a. gewijzigd. Zo gingen vanwege een spreiding in contact
kinderen bv. vanaf 8.30 uur rechtstreeks naar binnen toe. Nu alle maatregelen losgelaten zijn, hebben
we als team de keuze gemaakt om met ingang van maandag 4 april a.s. de situatie van ‘vóór Corona’
weer op te pakken voor schooltijd.

Dat betekent dat de kinderen vanaf 8.30 uur welkom zijn op het schoolplein en dat er dan surveillance
buiten staat. De kinderen blijven buiten en bij de eerste zoemer om 8.40 uur gaan ze gezamenlijk via
hun eigen ingang naar binnen toe.
De leerkracht is om 8.40 uur in de eigen groep.
Buiten staan er dan nog ambulante collega’s bij de poort
om de kinderen op te vangen die tussen 8.40 en 8.45 uur
aankomen.
In juni gaan we als team even kijken hoe deze
‘terugwijziging’ bij eenieder bevallen is.

De traditionele afsluiting van de
Music Special: De Boodans

kalender
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
’s Middags: Scholenvoetbal
Uden voor groep 7 en 8

14 april
Verkeersexamen praktijk

15 april
Crea ochtend groep 5-8

18 april
2e Paasdag: Kinderen zijn
vrij

19 april
Kennismaking nieuwe
kleuters

Privacyverklaring
Vanuit een actualisatie op stichtingsniveau van de AVG zijn ook de
privacyverklaringen van ons Kindcentrum bijgewerkt.
U kunt deze vinden op onze website www.kindcentrumoctopus.nl
onder het kopje 'Ouders' > 'disclaimer / privacy'.

Voorstelling ‘Onder de grond’
Een verslag van de kinderen van groep 4b
‘Afgelopen donderdag zijn we met de groepen 3 en 4 in de gymzaal
naar de voorstelling ‘Onder de grond’ geweest. Het verhaal ging over
een meisje en een jongen. Het meisje woonde op een eiland, waar het
warm was. De jongen woonde in de kou. Het meisje ging op zoek naar
haar vader. De jongenwilde weg van huis. Allebei groeven ze op hetzelfde
moment een gang naar de andere kant van de wereld. Ze kwamen elkaar
tegen en gingen naar allemaal plaatsen in de wereld om de vader te zoeken. Ze kwamen in de
stad, op de kermis en in de haven. Ze gingen op zoek naar de boot van de vader. Ze vonden de
boot wel, maar de vader was er helaas niet. Uiteindelijk gingen ze allebei weer terug naar huis.
Er was een mooi decor met allemaal spullen die tevoorschijn kwamen. Het decor had geheime
luiken, die we op het einde mochten zien. De toneelspelers konden mooi uitbeelden en zongen
leuke liedjes.’
Groetjes, Groep 4b

Octopodium voor groep 1a en 2a
Voor de allereerste keer een écht Octopodium met écht publiek,
(groot)ouders, kleinere broertjes of zusjes….En natuurlijk een
échte generale repetitie, waar o.a. de peuters van mochten
genieten, en de kinderen van groep 1b, 1c, 2b.
Wat hebben de kinderen ontzettend leuk opgetreden! Heel
speciaal. Zo vaak hebben ze nog niet op een écht podium
kunnen staan, door al die de coronamaatregelen. Allerlei liedjes,
versjes en zelfs een verhaal wat verteld en nagespeeld werd,
passeerden de revue. Het thema was ‘lente’.
Voor de kinderen oppie, toppie, schouderkloppie! En ook voor de
ouders, opa's, oma's ..... een applaus, want ze deden heel goed
mee met het dansje van de kip en het ei. Erg gezellig en leuk!

Octopodium voor de ouders van de groepen
1b, 1c en 2b op vrijdag 8 april
Ook de kinderen van de groepen 1b, 1c en 2b mogen gelukkig weer optreden op het podium. Ouders,
opa’s, oma’s van deze kinderen zijn vanaf 11.15 uur van harte welkom in de aula om te komen kijken.
We starten om 11.30u. Graag tot ziens op 8 april!

De allerlaatste Music Special
Een spetterende Music Special van de groepen achters onder leiding van Juffrouw Hanny. In
een bomvolle Eendracht in Gemert genoten ouders, opa’s, oma’s broers zussen,
(oud)leerkrachten van de kinderen van groep 8 afgelopen donderdagavond van muziek,
zang, dans, ritmes. Een avondvullend programma werd gepresenteerd door juf Gerda. En
achter de coulissen werd er hard gewerkt door juf Cecile en juf Annemijn. Er was weken lang
flink geoefend door de kinderen tijdens de muzieklessen van juf Hanny. Alles wat de
kinderen gedurende de 6 jaar bij haar hebben geleerd, kwam in deze avond samen. Het
plezier spatte van de gezichten af.
Juf Hanny was trots dat álle kinderen samen met veel plezier meededen. Ze hebben het
samen volbracht. Het publiek werd getrakteerd op prachtige koorzang, veel meerstemmige
nummers, solozang, gebruik van djembé’s, boomwhackers, xylofoons, drum, keyboard en
met als traditionele afsluiting de Boodans, een ritmisch nummer met stokjes.
‘Bla, bla, van Armin van Buuren, ‘Vrij’ van Jeroen Schipper, ‘Roller Coaster’ van Danny Vera,
‘Give me Freedom’ (met blauw gele vlaggen) van K’naan. Zomaar een greep uit de vele
nummers. De liedjes over vrede kregen deze avond wel een bijzondere betekenis, met in
ons achterhoofd de oorlog in Oekraïne, dit werd ook benoemd. De geel-blauwe vlaggen (de
oude kleuren van basisschool Octopus) werden zelfs hiervoor uit de kast gehaald.
Het was de laatste Music Special in deze vorm. Juf Hanny neemt namelijk helaas aan het
einde van het schooljaar afscheid. Super bedankt Hanny, voor deze muzikale hoogtepunten!

wist u dat...
• We als team nog moeten bekijken hoe we ons muziekonderwijs volgend schooljaar
vormgeven nu juf Hanny stopt?
• Onze studiedag vandaag een studiedag van de hele stichting GOO is?
• Er vanwege het thema Lente va nalles groeit en bloeit in de onderbouw?
• In groep 3 de Kunst floreert?

Aanmelden webinair ‘op weg naar de middelbare school’ 11 mei 19.30-20-30u.

