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Het Respectproject
Beste ouder(s),
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, zijn we het schooljaar gestart met het respectproject. Dit heeft
als doel dat een kind zichzelf en de ander beter leert kennen, dat niemand wordt buitengesloten en
we zorgen er samen voor dat het voor ieder kind veilig is om naar school te gaan, lid te zijn van een
club en buiten te spelen in de wijk of waar dan ook.
Zoals bij ieder respectproject werken we ook nu weer met een
thuisopdracht. Door het meegeven van een thuisopdracht willen
we verbinding maken tussen thuis en school zodat jullie,
ouders, op de hoogte zijn en meegenomen worden in het thema
van het respectproject “Samen”.
Elk kind krijgt een receptenblaadje voor zijn/haar
ikkesoeprecept en maakt een eigen recept.
Dit zorgt ervoor dat kinderen meer over zichzelf vertellen dan ze
in eerste instantie zullen doen. In het Ouderportaal staat vanaf
vandaag de thuisopdracht uitgelegd. Ook staat er meer
achtergrondinformatie over de opdracht en het project.

kalender
5 september
1e schooldag 2022-2023
Start Respectproject

8 september
Informatieavond voor alle
groepen van 19.00 - 21.00u.
> zie bericht ouderportaal
voor de planning

12 en 14 september
10 minuten
(kennismakings-)
gesprekken groep 1 t/m 8

21 september
Kind Centrum Raad
opstartvergadering 18.00 u.

23 September
Afsluiting Respectweken

26-27-28 september
Kamp groep 8

4 oktober
Start kinderboekenweek

7 oktober
Octo-KUNST-dag

14 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek

18 oktober
Kennismaking nieuwe
kleuters

20 oktober
Voorstelling voor groepen
1-2 KunstBoeVen

Alle kinderen krijgen de gelegenheid om hun
IKKESOEP aan de klas te
presenteren. De ikkesoepbladen worden gebruikt bij
de kindgesprekken en eventueel bij de
kennismakingsgesprekken met ouders.
Maandagmiddag heeft meester Berry op het podium
met alle kinderen en leerkrachten van school tijdens
de opening van het nieuwe schooljaar
tevens de Respectweken geopend, door over zijn
IKKESOEP te praten en enkele ingrediënten eruit te
lichten.
Alvast bedankt voor jullie medewerking bij de
thuisopdracht.
Met vriendelijke groet,
Team Kindcentrum Octopus.

Controleren / invullen van de privacyverklaring in het
ouderportaal
We vragen alle ouders om in het ouderportaal (per kind) aan te geven wat de school wel en
niet mag wat privacy (AVG) betreft. Van veel kinderen staat het hier al in, u kunt dit desgewenst
controleren en aanpassen.
Heeft u het hier nog niet ingevuld, dan vragen we u om dit alsnog te doen, zodat we het weer
allemaal up-to-date hebben.
Verderop in deze Octopost (na de Wist u datjes) vindt u een stappenplan hiervoor.
Tot en met volgende week woensdag kunt u e.a. wijzigen/aanpassen. Alles wat er dan in het
ouderportaal staat van AVG gaan we aanhouden.

.

Planning informatieavonden op donderdag 8 september:
Op donderdag 8 september vindt de jaarlijkse informatieavond plaats. Deze is in het eigen klaslokaal van
uw kind. U maakt kennis met de leerkracht(en) en proeft alvast een beetje de sfeer in de klas. Er wordt
globaal uitleg gegeven (ook a.h.v. het digibord en materialen) over wat de kinderen dit schooljaar gaan
leren, doen, beleven, (mee)maken. De belangrijkste zaken over de betreffende groepen worden met u
gedeeld. Ouders krijgen gelegenheid om vragen te stellen.
We hebben ervoor gekozen om de presentaties op één avond te houden en enkele groepen tegelijkertijd
te laten starten. U kunt een keuze maken of ouders kunnen zich opsplitsen.
19:00 – 19:45 uur presentaties groepen 1-2; 5 en 8
19:45 – 20:00 uur uitloop / pauze in de aula
20:00 – 20:45 uur presentaties groepen 3 - 4 - 6 en 7
20:45 – 21:00 uur uitloop

USB-sticks voor de groep 8
leerlingen van vorig jaar
De usb-sticks met alle foto’s van afgelopen schooljaar, voor de
kinderen die vorig jaar in groep 8 zaten, kunnen opgehaald
worden. De sticks liggen klaar in de lokalen van juf Annemijn en
juf Cecile op dinsdag of vrijdag na schooltijd. Willen jullie dit
doorgeven aan de betreffende kinderen ?

Een zonnig welkom
Maandagochtend werden de kinderen niet alleen verwelkomd
door de leerkrachten van school, maar ook door deze prachtige,
frisse, vrolijke en zonnige zonnebloemen uit onze eigen tuin.
Ook de pompoenplant is flink gegroeid. Welke tuinkabouters
hebben onze tuin in deze droge vakantie zo goed verzorgd?

wist u dat...
• De BSO-groepen die voorheen in het gebouw van De Regenboog / Uilenspiegel zaten nu
ook gehuisvest zijn in ons gebouw?
• We in plaats van vakdocent muziek juf Hanny - die met pensioen is gegaan - dit schooljaar
gaan werken met gastdocenten van Qrabbl?
• Dat dit een breder aanbod wordt van ‘Muziek’, ‘Dans & beweging’ en ‘Theater en
presentatie’?

Privacyverklaring in het Ouderportaal
Meer opties met betrekking tot privacy en een eventuele specifieke
privacyverklaring van de school, is binnen het Ouderportaal terug te vinden.

Stap 1: Ga hiervoor rechtsboven naar het 'Account
Menu'. (in de app klik je rechtsboven op……………..> )
Stap 2: Vervolgens klik je op de optie 'Mijn privacy'.

Stap 3: Bij het onderdeel 'Mijn privacy en
toestemming instellingen' kan je tenslotte het privacy
statement inzien en downloaden.
** Meer informatie kan je daarnaast ook bij het
onderdeel 'Verwerking persoonsgegevens binnen
Ouderportaal' terugvinden.
Stap 4: Onderaan deze pagina (zie voorbeeld
hieronder) vind je ook de toestemmingsformulieren
voor school. Als je hier op ‘toestemminsformulier AVG’
klikt dan wordt deze geopend. Hier vul je de specifieke AVG punten voor school
in.
*Let op voor elk kind apart een formulier in vullen
!!Toestemming gebruik leerlinggegevens door school!!
De school vraagt uw toestemming voor het gebruik van bepaalde
leerlinggegevens. U kunt deze middels onderstaande formulier(en) op ieder
gewenst moment geven dan wel intrekken.

Toestemmingsformulier AVG
Stap 5: Na het invullen klik je onderaan op het groene vinkje (in de app klik je
op ‘reactie versturen’).

Wie wil er mee op ontdekkingstocht in de natuur van
De Jeugdspecht?
De Jeugdspecht heeft nog plaats voor enkele leden. Wij zijn een
natuurgroep voor kinderen die elke 2e zaterdagmiddag van de
maand (13.30-15.30) op stap gaan in de natuur. We hebben
diverse programma’s: van natuur werkdagen tot speurtochten in
de natuur. De Jeugdspecht is voor alle kinderen in de leeftijd van
8-12 jaar uit de regio Gemert-Bakel, Boekel en Venhorst.
Lijkt het je leuk hier aan mee te doen of wil je misschien een keer mee komen kijken
of het voor jou iets is, je bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op onze
website: www.jeugdspecht.nl
Voor aanmelden/informatie kun je terecht bij: Bianca Jonkers, 06-12589024/
jonkers.klop@gmail.com of info@despechthandel.nl Natuur Educatief Centrum De
Specht Strijbosscheweg 51 5423 SX Handel 0492-325021
Onderwerpen zoals: sporen in de natuur, snoeien, bomen planten, poelenonderzoek
enz. zijn onderdelen van ons programma. Ook dit jaar is er weer een heel spannend
programma samengesteld door de leiding voor alle jeugdige natuurliefhebbers in de
natuur.
Wil je hierover meer weten bekijk dan de internetsite www.jeugdspecht.nl hier vind je
alle informatie over de grote (en de kleine) Jeugdspecht.
We starten zaterdagmiddag 10 september 2022 om half 2 tot half 4. Steeds op de
tweede zaterdag van de maand.
Groetjes, De Jeugdspecht

Aanmelden bij: https://ggdhvb.webinargeek.com/pubers-wel-of-geen-ruggegraat

