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Vervolgafspraken n.a.v. verkeersoverleg
scholen, gemeente, verkeersouders, BOA
Gisteravond hebben de directies van de 3 scholen overleg gehad met bovenstaande geledingen. Het
knelpunt van wachtende ouders ‘op het fietspad in de bocht’ wordt met ingang van maandag 23 mei als
volgt opgepakt:
- ouders van de Uilenspiegel en Regenboog wachten weer op het plein (was voor Corona ook). De
afgezette parkeerplaatsen blijven beschikbaar voor het stallen van hun fietsen.
- ouders van Octopus blijven wachten waar ze nu staan. Op die plekken hinderen ze namelijk geen
verkeer.. Gemeente heeft enkele verkeersaanpassingen in beeld, die bij een goede werking
waarschijnlijk in de zomerperiode een structurele oplossing krijgen, zo is toegezegd. Let op: BOA wordt
weer actief ingezet in juni!

Gezamenlijke scholing
Kindpark Boekel

Citotoets?
Studiemiddag?

Vandaag staat er een Kindparkbrede scholing gepland van
‘Communiceren met kinderen’, voor alle collega’s van het
Kindpark:
Basisschools. De Uilenspiegel, Kindcentrum De Regenboog,
Kindcentrum Octopus. Alle medewerkers van de verschillende
opvanglocaties ontmoeten elkaar voor dit programma in de aula
van KC Octopus:
13.00 - 15.30 uur: 3 - 4 – 5 + BSO
15.45 - 18.15 uur: 6 - 7 - 8 + BSO
18.30 - 21.00 uur: 1 - 2 + dagopvang / BSO

kalender
23 mei:
Infoavond ouderraad EHBO
20.00 uur

23-24-25 mei
De tandartswagen komt op
school

26 en 27 mei
Hemelvaart: Alle kinderen
zijn vrij

30 en 31 mei
Schoolfoto’s worden
gemaakt

31 mei
Kennismaking nieuwe
kleuters

1 juni
Verkeersactiviteit groep 1-2

3 juni
Studiedag: alle kinderen van
de basisschool zijn vrij.
Peuters komen wel op
school

6 juni
2e Pinksterdag: Alle kinderen
zijn vrij

7 juni
Instroom nieuwe kleuters

7-8-9-10 juni
Avond-4 daagse Boekel

13 juni
Schoolreis groepen 3-4-5
Verkeer ‘Dode hoek’ groep 8

Schoolreis groepen 1 t/m 8
Het schoolreisje voor dit jaar komt weer in zicht voor de groepen 1 tot en met 8. Dit
jaar gaan de groepen 8 ook mee naar de Efteling dit omdat ze al 2 jaar geen
schoolreisje hebben gehad. Natuurlijk is iedereen benieuwd waar we naar toe gaan!
Groepen 1 en 2 gaan op vrijdag 17 juni naar Leonardusspeeltuin in Helmond.
Groepen 3, 4 en 5 gaan op maandag 13 juni naar Dierenrijk in Nuenen.
Groepen 6, 7 en 8 gaan op maandag 20 juni naar de Efteling in Kaatsheuvel.

Schoolfoto’s 30 en 31 mei
Maandag 30 en dinsdag 31 mei worden de schoolfoto’s op
Octopus gemaakt: groepsfoto’s en individuele foto’s. Foto’s van
broertjes en zusjes die op school zitten worden tussendoor
onder schooltijd gemaakt.

Perry van Liempt neemt afscheid
van de KC-raad en werving nieuwe ouder
Beste ouders en medewerkers,
Sinds 4 jaar wonen wij in Boekel en gaan onze kinderen, nu nog maar één, naar KC Octopus.
Na een jaar werd er een ouder gevraagd voor de Medezeggenschapsraad. Dat leek mij een interessante
klus, dus snel een afspraak gemaakt met de voorzitter, René de Geus. En die is er nog steeds! Ik heb me
verkiesbaar gesteld en kon al direct deelnemen aan de overleggen met de directie.
Vooral de eerste jaren zijn we als medezeggenschapsraad bezig geweest met het vormgeven van
overleggen met de OR en de oudercommissie vanuit het gedeelte opvang. Daar kwam ook nogal wat
contact bij met andere MR’en en het CvB. Een interessante ervaring waarbij het ook erg fijn is dat de
situatie nu weer rustiger is.
Naast deze grote opdracht bestaat het werk van de MR uit het toetsen van beleid. Of het voorgestelde
beleid bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van Octopus is daarbij leidend. Ouders en personeel
vormen samen de MR en hebben soms verschillende rollen, zoals bij het taakbeleid of de hoogte van de
ouderbijdrage.
Omdat ik per 1 maart begonnen ben als adviseur medezeggenschap heb ik mij teruggetrokken als
lid van MR KC Octopus.
Mocht je, in dit geval als ouder, interesse hebben om ook mee te
praten over beleid op school, meld je dan voor 31 mei aan of vraag
meer informatie via kcraad.octopus@stichtinggoo.nl
of één van de andere leden van de MR.
Met vriendelijke groet,
Namens de KC-raad, Perry van Liempt
peuterwereld

Verkeer

Met 2 agenten in de peuterklas is het helemaal veilig; ze
helpen ons met oversteken

wist u dat...
• Dat u nog aan kunt melden voor de interessante thema-avond
van de ouderraad over EHBO? Meld je aan via deze link:
• Onze groep 8 leerlingen gisteren de uitslag van de IEP eindtoets kregen?
• Dat deze top gemaakt is, dat kinderen tevreden mogen zijn en wij trots?

