SCHOOLJAAR 2022-2023
Schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag:
08.45 uur – 15.15 uur
Woensdag en vrijdag:
08.45 uur – 12.30 uur

Vakantierooster
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Studiedag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Studiedag
2e Pinksterdag
Studiedag
Zomervakantie

Speerpunten 2022-2023

Een op een begeleiding; ondersteuning en begeleiding voor
groepjes / op individueel niveau, op het gebied van de
basisvaardigheden lezen, taal en rekenen.

Passend onderwijs & opvang / Teamontwikkeling
Speerpunt gericht op het welbevinden van leerlingen (sociaal emotionele
ontwikkeling; met aandacht voor onze werkwijze en afspraken op de kwaliteitskaart,
de leerlijnen ‘sociaal gedrag’en ‘leren leren’ en kindgesprekken.
Speerpunt beredeneerd aanbod kleutergroep; zoveel mogelijk tegemoet komen aan
de verschillende onderwijsbehoeften van de kleuters door dit te vertalen naar een
bewust en beredeneerd aanbod van leerdoelen binnen de leerlijnen; vooraf gepland
binnen de thema’s. Het peuteraanbod wordt afgestemd op deze thema’s.
Speerpunt rekenen; implementatie nieuwe methode Pluspunt.

Begaafdheid; ondersteuning en begeleiding van begaafde /
talentvolle kinderen om een passend aanbod te genereren.
Teamontwikkeltraject; doorontwikkeling van de thema’s
leiderschap en professionele cultuur

Profilering
Groeimindset en het kijken naar kinderen vanuit talentkaarten
onderdeel uit laten maken van de kindgesprekken.

Speerpunt begrijpend lezen; implementatie nieuwe methode Leeslink

Kindcentrum Octopus

Kindcentrum Octopus
Parkweg 36
Parkweg 36
5427AL Boekel
5427 AL Boekel
T: 0492-326155
T: 0492-326155
E: octopus.info@stichtinggoo.nl
E: octopus.info@stichtinggoo.nl
www.kindcentrumoctopus.nl
www.kindcentrumoctopus.nl

Verlofaanvraag via onderstaande link:
Verlofformulier

24 t/m 28 oktober 2022
10 november 2022
6 december 2022
26 dec t/m 6 jan. 2023
20 t/m 24 febr. 2023
5 april 2023
10 april 2023
24 apr t/m 5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
26 mei 2023
29 mei 2023
19 juni 2023
17 jul t/m 25 aug. 2023

Oudercontact school:
Ouderportaal

Oudercontact opvang:
Konnect ouderportaal

DIT ZIJN WIJ
Motto
Iedereen is uniek. Kindcentrum Octopus: samen spelen, leren en groeien.
Onze missie
‘Kindcentrum Octopus biedt een kwalitatief goede basis voor elk kind, zodat onze kinderen met plezier en
zelfvertrouwen hun weg kunnen vinden in onze sterk veranderende maatschappij.’

Onze visie
Binnen Kindcentrum Octopus zijn wij ons bewust van het snelle tempo waarin de maatschappij verandert en willen we
aansluiten bij de behoeften van onze kinderen, om te komen tot optimale groei en ontwikkeling van ieder kind. De
toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen.
Voor de ‘aanpakkers van de toekomst’ stellen wij binnen ons kindcentrum vier kernwaarden centraal die bijdragen aan
hun ontwikkeling.

Welbevinden
Voor ons staat voorop dat iedereen zich veilig en
geborgen voelt binnen ons kindcentrum. Dit gevoel
van veiligheid, geborgenheid en respect begint met
openstaan voor elkaar. Om het talent van elk kind en
elke collega tot bloei te laten komen is welbevinden
ons fundament. Je mag hier zijn wie je bent; door
elkaar te accepteren, te luisteren naar elkaar, samen
waarden en normen uit te dragen, zorgen we voor
ieders welbevinden. Binnen een duidelijke structuur
willen wij samen met ouders/verzorgers een fijne
sfeer bieden voor ieder kind.

Ondernemend
We zorgen voor een uitdagend aanbod waarbij de
kinderen ruimte krijgen voor eigen inbreng en
talenten in zichzelf en de ander leren zien. Vanuit
handelend werken nemen ze hier initiatieven in en
tonen ook hun creativiteit. We nodigen de kinderen
uit hun eigen ideeën in te brengen en vorm te geven,
kansen te zien en risico’s te nemen. Hiermee leren ze
vaardigheden waar ze in de toekomst mee verder
kunnen.

Betrokkenheid
Gemotiveerd en betrokken zijn, vinden we belangrijk.
Net zoals interesse tonen in de ander en nieuwsgierig
zijn naar de wereld om zich heen. Samen met anderen
als aanpakkers op verantwoordelijke wijze de
toekomst vormgeven. Betrokkenheid is een
voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen.
Ons aanbod en de betrokkenheid van ouders dragen
daar aan bij. We hechten veel waarde aan een goede
communicatie met onze kinderen en een open
samenwerking met ouders en onze omgeving.

Zelfstandigheid
Het is belangrijk dat onze kinderen zichzelf leren kennen.
Naast het krijgen van (zelf)vertrouwen, stimuleren we het
zelf zoeken naar oplossingen en het durven vragen om
hulp. Kinderen leren bij ons verantwoordelijkheid dragen
en bewuste keuzes te maken. We willen kinderen
meenemen in het eigen leerproces en dus deel uit laten
maken van de eigen ontwikkeling. Doordat de leerkrachten
en pedagogische medewerkers naast een leidende rol, ook
een begeleidende rol nemen, worden de kinderen
uitgedaagd tot zelfstandig leren, werken en spelen. Ook
het samenwerkend leren en spelen staat hoog in het
vaandel en draagt bij aan de autonomie van een kind.

