
 

 

kalender 

 

   

   12 en  14 september  21 september   23  September   
   10 minuten  

(kennismakings-) 
gesprekken groep 1 t/m 8 

 Start Qrabbl muziek 
Kind Centrum Raad 
opstartvergadering 18.00 u.  
 

 Afsluiting Respectweken 
 
 
 

 

         

 26-27-28 september   4 oktober   7 oktober  14 oktober  
 Kamp groep 8  Start kinderboekenweek  Octo-KUNST-dag  Afsluiting 

Kinderboekenweek 
 

         
         

 18 oktober  20 oktober  21 oktober   24 t/m 28 oktober   
 Kennismaking nieuwe 

kleuters 
 Voorstelling voor groepen  

1-2 KunstBoeVen 
 Voorleeswedstrijd  herfstvakantie  

         
         
         
         

 

     Oproep van onze ouderraad 
 

Lijkt het jou ook leuk om mee te helpen met het organiseren van het  

schoolreisje, carnaval, kerstactiviteiten en andere leuke activiteiten op school?  

Dan zijn wij als ouderraad op zoek naar jou!  

 

Wij komen als ouderraad ongeveer 6 keer per jaar in de avond bij elkaar om met elkaar te overleggen. 

De activiteiten worden verdeeld, dus je organiseert in een klein groepje - in overleg met een groepje 

leerkrachten - een paar activiteiten. En we helpen waar mogelijk op de dag van de activiteit op school.  

Om te zorgen dat dat in ieders drukke schema past zoeken we een aantal nieuwe leden. We willen 

graag een vertegenwoordiging van alle klassen (groep 1-8) Wij zoeken:  

 
• Een ouder met kind in groep 1  

• Een ouder met kind in groep 3, 4 of 5.  

In principe zit je in de ouderraad voor minimaal 4 jaar.   

Heb jij er zin in om ons mee te komen helpen? Of wil je meer 

informatie?  

Neem dan contact op met Linda van Lankvelt 

(lindavanlankvelt@hotmail.com) of spreek één van ons aan op 

school: Karin van Dijk, Annemarie Huijbregts, Marcia Kuipers, 

Lisette van Haandel, Jory van Oort, Linda van Lankvelt, Yvonne 

van Lankvel.  

 

Hopelijk horen we snel van jou.  

 

octopost   
14-9-2022 - nr. 2 

 

Dit ben ik, Iedereen is anders. Gekleid door Shenna groep 1-2a 
               Respectproject 

mailto:lindavanlankvelt@hotmail.com


 
  

     Agenda KC-Raad vergadering schooljaar 2022-2023 
Woensdag 21-09-2022 aanvang 18.00 uur 

 

1 Opening + mededelingen 

            (Afscheid Jolanda en Marcia//welkom Annelies  

            en Jessica) 

2 Notulen KC-Raad 29-06-2022 

3 Ingekomen Post: MR cursusaanbod 

4 Jaarverslag KC Octopus 

5 Vervolg veranderingen opvang/peuterwerk  

            Kindpark Boekel 

6 Draaiboek Corona 

 

 

 

7 Nascholing personeel 

8 Inzicht in restant NPO-gelden 

9 Jaarverslag KCR 

10 Representatie Regeling KCR (herzien) 

11 Data KCR-vergaderingen 

12 Terugblik + speerpunten komend  

            schooljaar 

13 Rondvraag 

 

     Start Qrabbl ‘Muziek’  

Naast de creatieve vakken als muziek, handvaardigheid, en tekenen krijgen de 

kinderen ook via Qrabbl gastlessen op creatief/cultureel gebied.  

Woensdag 21 september a.s. start onze eerste Qrabbl periode. Deze periode 

staat in het teken van  ‘Muziek’. Deze loopt t/m vrijdag 18 november. Wekelijks 

krijgt de groep op woensdag, donderdag of vrijdag een gastles. De kinderen 

‘bouwen iets op’ wat ze tijdens het Octopodium van 23 of 25 november kunnen 

laten zien (en horen). De docenten van deze periode zijn:  

 
Marcel van Vught.  
Als drum- en percussieleraar kom ik bij veel verenigingen met leden van alle 

leeftijden en achtergronden. We maken samen muziek en dat zorgt voor een 

gevoel van verbondenheid. Ook als ik workshops geef voor bijvoorbeeld een 

teambuilding of bedrijfsuitje heb ik heel gevarieerde groepen. Toch lukt het 

altijd om daar een eenheid van te maken. Dit is natuurlijk ook zo bij een klas; 

iedereen is anders, maar op het eind zetten we samen iets moois neer. We 

moeten samenwerken en naar elkaar luisteren. Elkaar de ruimte geven en 

vooruit helpen. Stukjes waarvan je eerst dacht dat je ze nooit zou leren, 

lukken uiteindelijk toch en wat is er nou fijner dan een succes samen delen en 

vieren? Muziek maken met trommels en ritme instrumenten, of met wat er 

maar voorhanden is, zoals emmers en bezems, je leert het supersnel en je 

hoeft er geen noten voor te kunnen lezen. Dus succeservaring gegarandeerd! 

 

Albert(o)  
Hallo mijn naam is Albert(o), trommelaar, percussionist, tam tam 

zeggen ze ook wel eens. Ik zorg voor een leerzame ontspanning 

langs culturen en continenten. Alle continenten hebben een eigen 

muziekcultuur, door de eeuwen zijn er verschuivingen van tradities 

middels oorlogen en kolonies wereldwijd. Ik wil het in mijn les 

hebben over Zuid Europa / Caribisch gebied .. oftewel van de 

Spaanse rumba tot de Cubaanse rumba, maar ook educatief over 

jip en janneke, voor de jongste kinderen. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wist u dat... 

 

   Oproep van de versiergroep 
Wij kunnen wel versterking gebruiken om bij thema's als herfst, sint, kerst 

enz. de aula te versieren, aan te passen in deze sfeer. 

Dit gebeurt altijd onder schooltijd, meestal op de woensdagochtend. 

Heeft u zin en tijd om hieraan mee te helpen dan kunt u zich aanmelden 

bij tanja_lankveld@hotmail.com  of bij juf Adrie in groep 1-2a. 

Fijn als er weer wat extra handen zijn! 

 

• Er weer een grote groep stagiaires vanuit de Pabo, 

het ROC en Summa College zijn begonnen op ons KC?  

• Er in het voorjaar van 2023 weer een typecursus  

georganiseerd wordt op ons Kindcentrum? 

• Jullie hier verderop informatie over kunnen lezen? 

    De Meesterlijke Octo-KUNST-dag     8 oktober = Wereld octopus dag 

7 Oktober is het weer zover… dan gaat ‘De Meesterlijke OctoKUNSTdag’ plaatsvinden. De 

voorbereidingen zijn al gestart! Ben je nieuwsgierig naar hoe deze dag eruit gaat zien en welke 

kunstenaars aan bod gaan komen? Nog heel even geduld…. Misschien dat je juf of meester al een tipje 

van de sluier oplicht…. 

Zoals de naam al doet vermoeden, vieren we officieel 8 oktober Octopus Dag. De Octopus,  één van de 

meest bizarre wezens die vandaag de dag op de planeet leven. 

Omdat 8 oktober op een zaterdag valt, hebben we voor de vrijdag daarvoor (7 oktober) gekozen. 

 

 Octopussen zijn om een aantal redenen een waardering waard. 
Ten eerste zijn ze één van de langste overlevenden van de aarde. 

Inderdaad, ondanks hun relatief korte levensduur, dateren 

octopusfossielen al van meer dan 300 miljoen jaar geleden, wat betekent 

dat ze zelfs van tijdens de dinosaurussen dateren. Ze zijn ook zeer 

intelligent, met ongeveer 500 miljoen neuronen in hun hersenen en 

armen, waardoor ze hun instincten kunnen omzeilen, lessen kunnen 

leren en problemen kunnen oplossen. 

     
 

 

     Oproep OctoPlus  
Dit schooljaar zullen er gedurende het schooljaar weer een aantal gave, inspirerende activiteiten worden 

aangeboden tijdens het naschoolse OctoPlus aanbod. Middels OctoPlus willen we kinderen warm maken, 

stimuleren, inspireren en helpen bij het vinden van een nieuwe hobby. Hoe fijn is het om een hobby te hebben 

waarbij je echt even kunt ontspannen en of je gedachten even helemaal opzij kunt zetten? Dit kunnen 

activiteiten zijn op gebied van bewegen, muziek, creativiteit, techniek en ga zo maar door.  

Voor ons OctoPlus aanbod zijn we op zoek naar enthousiastelingen die het leuk vinden om kinderen 

enthousiast te maken over zijn of haar hobby/activiteit.   

 

Ken jij iemand of ben jij iemand die het leuk lijkt om een activiteit aan te bieden op onze school? Nieuwsgierig 

naar de mogelijkheden?  

Neem dan contact op met Sanne Klokgieter. Dit kan via:  sanne.klokgieter@stichtinggoo.nl   

 

 

mailto:tanja_lankveld@hotmail.com
mailto:sanne.klokgieter@stichtinggoo.nl


 
 

  

             Activiteiten groep 7 en 8 Udens College   

Ook dit schooljaar heeft het Udens College leuke kennismakingsactiviteiten voor groep 7 en 8, zoals:   

UC More | Proef: voor groep 8: In oktober zijn groep 8-leerlingen én hun ouders/verzorgers welkom 

bij de UC More | Proef-avonden. Vanaf 26 september kunnen jullie je aanmelden voor deze activiteit.   

UC More | Inside: voor groep 7 en 8: Medio november zijn er live uitzendingen die een inkijkje geven 

in de school: UC More | Inside.   

UC More | VIP: voor groep 8: Vanaf 16 januari kunnen groep 8-leerlingen en hun ouders/verzorgers 

de school beleven via een rondleiding in een kleine groep.   

UC More | 7th Wednesday: voor groep 7: Op 21 juni is er een open middag in festivalsfeer voor 

groep 7 en ouders/verzorgers.   

  

Kijk voor de data en meer informatie op: Udens College | Activiteiten en Udens College | Groep 7/8. 

Ook kunnen jullie het Udens College volgen op social media: Facebook en Instagram.  

  

 

https://www.udenscollege.nl/groep-7-8/activiteiten/
https://www.udenscollege.nl/groep-7-8/
https://www.facebook.com/udenscollegeofficieel
https://www.instagram.com/udenscollege/


 
 

 

 

 

 

 



 
 

Betreft: vrijblijvende aanmelding cursus blindtypen op deze school     

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In samenwerking met de school van jouw kind, bieden wij bij voldoende interesse in maart 2023 onze 

klassikale cursus van de Typetuin aan. 

 

Waarom blind leren typen? 

Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken, hoe gaaf is dat? 

Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en 

foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald 

wanneer je kind onder begeleiding leert typen van een type-coach. Meld daarom hier je kind 

vrijblijvend aan. 

 

De klassikale cursus van de Typetuin 

Bij de Typetuin leert je kind typen in zijn of haar eigen tempo. Binnen 13 weken haalt 98% van de 

cursisten een typediploma. De type-coach let tijdens de klassikale lessen op de houding en neemt de 

persoonlijke leerdoelen door. Tijdens het thuis online oefenen in de speelse en spannende omgeving 

van de Typetuin begeleid de coach jouw kind ook op afstand. Ieder kind leert in zijn of haar eigen 

tempo. Na 7 weken al klaar voor het examen? Dan kan jouw kind de cursus al afronden. Liever wat 

langer door oefenen voor een hoger resultaat? Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar 

eigen leerproces! 

 

Praktische info 

Voor wie? Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 
  

Startdatum 1e week maart, na schooltijd 
  

Wat heb je nodig? Thuis een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een 
 internetverbinding. Tijdens de klassikale les wordt er getypt op apparatuur van 

 de Typetuin 
  

Prijs Deze wordt voor 2023 nog vastgesteld. 

 Meld je kind vrijblijvend aan. Zodra wij in overleg met de school de cursus 

 hebben ingepland ontvang je van ons als eerste bericht om je kind definitief in te 

 schrijven. Vroegboekers ontvangen ook een aantrekkelijke korting. 
  

Meer info www.typetuin.nl/klassikaal 
  

 
Vrijblijvende aanmelding 

 

Meld je kind vrijblijvend aan via https://www.typetuin.nl/interest-sign-up/ 

Vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem contact met ons op via 

support@typetuin.nl of 013-5220579 (tussen 9.00 en 17.00 uur op werkdagen). 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team van de Typetuin 

https://www.typetuin.nl/interest-sign-up/
http://www.typetuin.nl/klassikaal
https://www.typetuin.nl/interest-sign-up/


 
  

  

 

 

 

 

 

 

Natuurwandelingen 
De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van 
de natuur, met als thema Gi-Ga-Groen! In deze 
week organiseren we voor kinderen van groep 4 t/m 
8 een leuke activiteit om te leren hoe mooi de natuur 
is.  

Of je nu zes jaar oud bent of twaalf; de natuur blijft je 
verbazen. Tijdens de Kinderboekenweek beleef je 
samen met de bibliotheek de natuur. Doe mee met 
één van de natuurwandelingen en ontdek de leukste weetjes over planten en dieren. 
Samen met Boswachter René, Dieny of Ton leer je de geheimen van de natuur. De 
wandeling sluit af met een mooi verhaal.  

Aanmelden via www.bibliotheeklagebeemden.nl 

De wandelingen zijn een samenwerking met IVN Laarbeek, Natuurcentrum de Specht in 
Handel en Jeugdnatuurwacht Stichting D’n Eik in Boekel. 

Hier vind je het volledige overzicht van de wandelingen in Handel en Boekel en om aan te 
melden. 

Natuurcentrum De Specht Handel                         Jeugdnatuurwacht Stichting D’n Eik Boekel 
Datum: woensdag 5 oktober 2022                         Datum: woensdag 12 oktober 2022 
Leeftijd: Groep 6-7-8                                              Leeftijd: Groep 4-5-6 
Locatie: Strijbosscheweg 51 Handel                      Locatie: Mezenlaan 22  Boekel 

Tijd: 14.00 – 15.15 uur / 15.45 – 17.00 u.              Tijd: 14.00 – 15.15 uur / 15.45 – 17.00 u 
 
Praktische informatie 
* Meld je vooraf aan, want VOL=VOL. Inschrijven kan hier online. 
* Trek wandelschoenen/laarzen aan en neem regenkleding mee. De wandelingen gaan bij 
alle weersomstandigheden door. 
 * Voor ouders die hun kind brengen en halen is er de mogelijkheid om op locatie te wachten 
of op eigen gelegenheid een wandeling in de mooie natuur te maken. 

http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

SLOEPIE gaat weer van start   

Kom gezellig naar ons toe……. 

De leiding heeft er weer ontzettend zin in  

  

PLAATS:  MFC DE HORST TE VENHORST  
WANNEER:  VRIJDAG  16 september  
UUR:   18.30-20.30  
WIE:   IEDEREEN VANAF GROEP 6 T/M 13 JAAR  
ENTREE:  1 EURO  
ORGANISATIE: LEIDING EN BESTUUR SLOEPIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende Sloepieavond is op 30 september , 14 oktober ,  
21 oktober , 2 december en 16 december  
Noteer deze in jullie agenda. 
 
Ter info: 

• Gelieve geen mobiel mee te nemen 

• De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein.  
Dus bij deze vragen wij om Uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven. 

 


