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Groepsverdeling en -bezetting
schooljaar 2022-2023
Het is jaarlijks weer een uitdaging om de groepsverdeling en -bezetting goed in elkaar te steken.
Voor aankomend schooljaar is de verdeling gemaakt, die u op de volgende bladzijde kunt zien.
Het is daarbij goed te weten dat:
• De bestaande groepen zijn doorgezet, zoals ze zijn. Bijv. groep 2a nu wordt 3a; groep 5b
nu wordt 6b; etc. Daarnaast hebben we er in de kleutergroepen voor gekozen om voor
aankomend schooljaar 3 kleutergroepen 1-2 te vormen. Dit heeft te maken met de
hoeveelheid beschikbare formatie, waarmee we in totaal 15 groepen konden maken.
Deze keuze is uitgebreid besproken met het team en er is mee ingestemd door de
Kindcentrumraad.
•

Voor de verdeling van de leerlingen over de drie
kleutergroepen is overleg geweest tussen de betrokken
leerkrachten; er zijn zo evenwichtig mogelijke groepen
geformeerd, waarbij gekeken is naar een goede
verdeling van het aantal leerlingen dat extra aandacht
nodig heeft; een goede verdeling van leerniveau’s over
de groepen; een zo evenredig mogelijke verdeling van
jongens en meisjes en het aantal kinderen in de groep.
Ook sociaal-emotionele omgang en onderlinge relaties
zijn meegenomen. In de drie kleutergroepen stromen
na de herfstvakantie nog leerlingen in.

kalender
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.

22 juli
Laatste schooldag voor de
zomervakantie tot 12.30 u.

25 juli t/m 2 september
Zomervakantie

•

•
•

•
•

Bij de leerkrachten ziet u de namen van onze vaste collega’s, met dikgedrukt de namen van
onze nieuwe collega’s die hier vast geplaatst zijn voor volgend schooljaar. Sommigen
daarvan hebben dit schooljaar ook al bij ons gewerkt. We heten hen (opnieuw) van harte
welkom!
Donderdagmiddag 21 juli a.s. bij de kennismakingsmiddag zijn zij er ook bij.
Na de kerstvakantie komt juf Daisy terug van haar zwangerschapsverlof in groep 1-2c. Haar
vervanger tot die tijd wordt meester Sjef.
Juf Erna blijft vanuit de Taalklas nog wel verbonden aan ons Kindcentrum, maar haar
lesgevende dag geeft ze op, omdat ze gaat starten met een nieuwe uitdaging als NT2docent op de Internationale Schakelklas in Uden. Juf Angela gaat aankomend schooljaar
voor 4 dagen in de week de werkdrukgeldenvervanging invullen. Zij zal daardoor in
verschillende groepen werkzaam zijn.
Juf Marlies neemt een sabatical aankomend schooljaar, om zodoende extra tijd en aandacht
aan haar gezin te geven.
Juf Gerda en juf Hanny (muziek) gaan aan het einde van dit schooljaar met pensioen.

Leerlingen die naar een andere groep gaan zijn op de hoogte gebracht door de eigen leerkracht.
Ook gaan er kinderen naar een andere school toe vanwege verhuizing of een andere vorm van
onderwijs.
We wensen iedereen alvast een fijn schooljaar 2022-2023 toe!
Voor eventuele vragen kunt u altijd bij de kindcentrumleiders terecht.
Team KC Octopus

Groep

Leerkrachten

Groep

Leerkrachten

1-2a

Juf Ilona en juf Adrie

5a

Juf Manon van Amersfoort

1-2b

Juf Doreth en juf Marlon

5b

Juf Ilse Verbrugge en meester
Sjef van de Burgt

1-2c

Juf Jolanda en juf Daisy
Meester Sjef van de Burgt
vervangt juf Daisy tot aan de
kerstvakantie i.v.m. zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

6a

Juf Maria en juf Heike

6b

Meester Marc

7a

Juf Sanne Klokgieter en
meester Bert

3a

Juf Anne-Marie en juf Manita

3b

Juf Ilse Teunissen en juf Manita

7b

Juf Romy Janssen

4a

Juf Anke Verwegen en juf Dorien

8a

Juf Cecile en meester Bert

4b

Juf Annelies

8b

Juf Annemijn

Boekels Boekenfestijn
Woensdagochtend leek het wel een feestje bij de kleuters en
peuters. In samenwerking met de bieb werd voor de eerste keer
het Boekels Boekenfestijn georganiseerd met en voor alle scholen
en voorschoolse instanties in Boekel.
Het was een volle aula tijdens de opening. Hier werd het boek
‘Boer Boris gaat naar zee’ voorgelezen en tegelijkertijd op een groot
scherm gepresenteerd. Daarna gingen de kinderen samen met juffen en
ouders naar het veldje vóór de school, waar allerlei spelletjes klaar stonden.
Er was een ‘kim’ spel over Boer Boris, zandbakken met schelpen waar je letters en
figuren van kon leggen en het spel vliegenmeppen. Ook stonden er verspreid over het
veld koffers met boeken die aansloten bij het vakantie thema. De kinderen tekenden
op een braskaart af, als er weer een opdracht volbracht was. Er hing een
supergezellige sfeer!
Als afsluiting mochten de kinderen nog nagenieten in de aula bij het lied van Boer
Boris.
Zowel de kinderen als de ouders zijn een gezellig uurtje naar zee geweest!

Reminder woensdag 13 juli: Ouderbedankochtend
Alle ouders die zich het afgelopen schooljaar voor school ingezet hebben, op wat
voor manier dan ook, zijn van harte welkom op onze ouderbedankochtend op
woensdag 13 juli. Deze ochtend , vol verrassingen, wordt verzorgd door alle kinderen
van Octopus samen met de leerkrachten. Vóór maandag 10 juli kunt U zich nog hier
aanmelden. Voor meer info kunt u nog terugkijken in onze
vorige Octopost. Graag tot dan!
Kinderen en Team KC Octopus

Groep 6b op bezoek bij het gilde
Een tijdje terug zijn we op een middag bij Het Gilde geweest.
N.a.v. het houden van een interview van Mathijs met zijn opa, was
er de mogelijkheid om er met de klas een bezoekje te brengen.
Dat wilden wij wel! Het weer werkte goed mee en wat was dit
leuk!! Schieten, trommelen & marcheren en met de vlag lopen. We
hebben het allemaal geoefend. Op het eind kregen we zelfs nog
wat te drinken en wat lekkers. Wat attent!

wist u dat...
•
•
•
•

De poetsavonden bij de groepen 1 en 2 erg goed en gezellig zijn verlopen?
De kleuterjuffen de vele hulpouders erg dankbaar zijn?
Er met de gemeente naar aanpassingen gekeken is in de verkeerssituatie?
Dat deze aanpassingen naar alle waarschijnlijkheid in de zomervakantie uitgevoerd
worden?

Zomerprogramma
jeugd en jongeren.
We bedienen de hele zomervakantie
elke leeftijd voor de jeugd. Zie
hieronder al onze activiteiten!

KennisFabriek Special Science workshop | 6 – 12 jaar
Bibliotheek Lieshout, donderdag 4 augustus
Vind jij proefjes leuk? Wil je weten hoe de dingen om je heen werken? Kom dan naar de Science
Academy en doe zelf leuke proefjes. Je maakt een lavalampje en miniraket die mee naar huis mag.

Zomer-lees-tips delen
Beek en Donk, Boekel en Gemert - 22 juli t/m 4 september
In de bieb staat een vakantiekoffer vol met leuke lees- en luistertips. Ga op zoek naar een
boekentip of schrijf jouw boekentip op een ansichtkaart en stop die in de koffer en/of stuur
je tip naar vriend(in) of klasgenootje.

Voorlezen in de openlucht | 3 – 7 jaar
Openluchttheater Mariahout ma 1, 8, 15 + 22 augustus
Midden in de natuur worden peuters en kleuters toegezongen door de vogels en dromen ze weg bij
de mooiste verhaaltjes.

Leraren en momfluencers gaan Vakantielezen!
Deze zomer zullen verschillende influencers via hun socialmediakanalen de campagne Vakantielezen van de KB
en Biblionet Groningen onder de aandacht brengen. Meester Jesper , meester Stefan en juf Sanne zullen op
TikTok filmpjes plaatsen om de campagne te promoten. Samen zijn deze leraren goed voor ruim 675.000 volgers
op TikTok en ze plaatsen filmpjes die soms meer dan een miljoen keer worden bekeken.
- De zogenaamde momfluencers in Hijabsecrets en Rebecca Boektje gaan het belang van doorlezen in de
zomer onder de aandacht brengen. Ze dragen Vakantielezen aan als een ideaal middel om met je gezin iets
met taal te doen.
overige leuke tips voor een uitje in de zomervakantie:
- Het kinderboekenmuseum Den Haag
- Het Nijntje museum in Utrecht
- Het muizenhuis Mini Museum in Amsterdam
- Een mooie grote bibliotheek misschien
- Dat de bibliotheken in de plaats van je vakantiebestemming ook altijd
hele leuke activiteiten hebben

