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Jubileumdag
Wat was het genieten op Octopus afgelopen vrijdag! Maar liefst 7 jubilarissen,
allen 25 jaar in dienst, werden door alle kinderen en collega’s in het zonnetje gezet.
Juf Corrie, juf Doreth, juf Dorien, juf Gera, juf Heike, onze schoonmaakster juf Maria en meester Marc
hebben, met hun gezinnen, een onvergetelijke dag op Octopus beleefd.
Een geweldige ontvangst in open auto’s, met alle kinderen zwaaiend met vlaggetjes aan de kant van de
weg. Hierna het Octopuslied voordat de eerste echte regenbui kwam, binnen lekker spelletjes, traktaties
waaronder een heerlijk ijsje vanuit de Ouderraad, cadeaus, prachtige optredens. Het bruiste op Octopus,
na ruim 2 1/2 jaar weer.
Onze jubilarissen hebben enorm genoten en blikken terug op een fantastisch jubileumfeest!
Dank voor de organisatie, dank voor al die blije gezichten!
Ook de jubilarissen danken volmondig iedereen voor deze onvergetelijke dag!

kalender

29 juni
Boekels Boekenfestijn voor
peuter, groep 1 en 2
KindCentrumRaadvergadering

1 juli
Verkeersactiviteit groep 6 en 8

4 juli
4 juli: Poetsavond groep 1a
en 2b
5 juli: Poetsavond groep 1b
en 2a?

6 juli
Juffendag groep 2a
en 2b

8 juli
Juffendag groep 1a-1b en 1c

11 juli
Rapporten mee naar huis
groep 3-8

12 en 14 juli
10-Minutengesprekken
Groep 1 t/m 7

13 juli
Ouderbedankochtend

15 juli
Afscheid juf Gerda en juf
Hanny

18 en 19 juli
18 juli: Musical groep 8a
19 juli: Musical groep 8b

21 juli
Uitzwaaien groep 8
Groepswissel volgend
schooljaar 13.30 – 14.30
uur.

Ouderbedankochtend op woensdag 13 juli
Alle ouders die zich op één of andere manier ingezet hebben voor school, nodigen
wij van harte uit om op woensdag 13 juli van 10.45 tot 12.30 uur te komen genieten
van ……...?! Dat is natuurlijk een verrassing…
De kinderen van de groepen 8 zullen de rol van ober en serveerster op zich nemen.
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 zullen zorgen voor een spectaculair programma.
Zij willen u ook graag een keer verwennen!
Wij hopen dat veel ouders zich geroepen voelen om hierbij aanwezig te zijn!
U kunt zich hier aanmelden. Graag voor maandag 11 juli.
Graag tot dan! Kinderen en Team KC Octopus

Agenda KC-Raad vergadering schooljaar
21/22
Woensdag 29-06-2022 aanvang 19.30 uur
1
2
3
4
5
6

Opening + mededelingen
Notulen KC-Raad 11-05-2022
Ingekomen post:
Vervolg KOP/SOP
Vervolg schooltijden
Werkverdelingsplan

7
8
9
10
11
12
13

Veranderingen opvang Kindpark
Formatie/groepsverdeling '22-'23
Kindcentrumgids
Jaarverslag en jaarplan KC Octopus
Nascholingsplan personeel
Nieuwe data KCR-vergaderingen
Rondvraag

peuterwereld

Modderdag bij de peuters

wist u dat...
Modderdag bij de kleuters

• De modderdag gisteren weer ‘spetterend’ verlopen is?
• Er vandaag voor alle peuters en kleuters van het Kindpark een Boekenfestijn is?
• We veel gevonden voorwerpen hebben liggen en een kijkje binnen – onder de trap van
cluster 3-4 in het houten huisje – zeker de moeite waard is als u iets kwijt bent?
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