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Talentfluisteraars en Talentgesprekken
Ook als leerkracht leer je elke dag iets nieuws. Van de nieuwste speelgoedrage tot de slechtste moppen.
Ook professioneel staan wij niet stil. Via collega’s, een cursus, opleiding of coaching blijven we onszelf
ontwikkelen. Zoals een aantal collega’s, die meer talentgericht wilden leren kijken. Met als gevolg dat
kindcentrum Octopus een aantal gecertificeerd kindertalentenfluisteraars rijker is!
Wat is een talentfluisteraar?
Een talentenfluisteraar voert talentgesprekken met kinderen, waarin kinderen geholpen worden om hun
talenten te ontdekken en te herkennen. Kinderen krijgen door een talentgesprek inzicht in waar hun kracht
ligt. Het draagt bij aan een positief zelfbeeld, geeft hen meer veerkracht en weerbaarheid zodat ze beter
kunnen omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.
Wat is talent?
Iedereen heeft talent! Talent is bagage die je altijd bij je hebt. Talent gaat niet per se over uitblinken, maar
over bepaalde activiteiten die vanzelf gaan en energie geven.
Een talentgesprek is een prachtige start om ieders talent te
ontdekken aan de hand van het volgende:
- Wie ben ik?
- Wat kan ik? Wat doe ik graag?
- Waar word ik blij van?
- Waar vergeet ik de tijd mee?
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kalender
21 september
Start Qrabbl muziek
Kind Centrum Raad
opstartvergadering 18.00 u.

23 September
Afsluiting Respectweken

26-27-28 september
Kamp groep 8

5 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

21 oktober
Voorleeswedstrijd

24 t/m 28 oktober
herfstvakantie

1 november
Start nieuwe kleuters

Kind’talent’gesprekken op kindcentrum Octopus!
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan binnenkort in een gesprek met hun eigen juf of meester op zoek
naar hun talenten. We gaan ontdekken waar je van gaat sprankelen, wat je goed kunt en waar je de
tijd mee vergeet. Als je weet waar je blij van wordt en hoe dat komt, kun je dat gebruiken. Ook als het
even tegenzit.
De kind‘talent’gesprekken zijn gebaseerd op de 39 talenten
die er bestaan. Iedereen heeft een unieke combinatie van meerdere
talenten. ‘Deze manier van kijken en met elkaar erover praten zorgt voor
een betere verbinding tussen leerkracht en leerling. Het is positief voor
het zelfbeeld vaneen kind. Het gaat om wie hij/zij is, in plaats van
om zijn/haar prestaties.’
Filmpjes voor meer informatie
In de links hieronder zijn filmpjes te bekijken die meer informatie
geven over deze talenten en de gedachte erachter.

Luc DeWulf vertelt over talentfluisteren
Welke talenten zijn er?

Kinderboekenweek 2022
Van 5 oktober tot en met 16 oktober Kinderboekenweek met het thema Gi-Ga-Groen. Een perfecte
tijd om extra bezig te zijn met boeken én met alles wat de natuur te bieden heeft. Er zijn heel veel
boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het moois
van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in
spannende verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in
prentenboeken.
Opening:
We komen allemaal in het groen naar school, leerkrachten en kinderen, op de openingsdag 5
oktober!
Groepen 1 – 4 verzamelt om 9.00 uur in de aula. Groep 7b verzorgt daar de opening.
Voor de bovenbouw (5 t/m 8) is er een kort openingsfilmpje en quiz te vinden via onderstaande link:
Opening Kinderboekenweek 2022 - Jozua Douglas
Verder wordt er op deze dag, 5 oktober, in elke klas door de eigen leerkracht een boek/prentenboek
voorgelezen passend bij het thema. Daarvoor zijn veel leuke, nieuwe boeken aangeschaft!

Blink ‘Wereldsterren’
Met Blink Wereld zijn wij in de groepen 7 en 8 begonnen met het thema Wereldsterren.
In de opdrachten onderzoeken de kinderen welke invloed wereldsterren, van vroeger en
nu, hebben op onze wereld. Ze kijken naar sterren van over de hele wereld en op allerlei
verschillende gebieden. Door deze wereldsterren leren ze van alles over hoe mensen in
verschillende culturen en tijdvakken leven en leefden. De kinderen krijgen eerst 4
onderzoekslessen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:
- Ze onderzoeken de grootste veroveraar uit de tijd van steden en staten: Dzjengis
Khan
- Ze onderzoeken een historische wereldster en ontdekken dat je aan het uiterlijk
kunt zien uit welk tijdvak mensen komen
- Ze ontdekken waarom Anne Frank na de Tweede Wereldoorlog zo beroemd is
geworden
- Ze ontdekken dat je met je zintuigen en hersenen waarneemt wat er in je
omgeving is en gebeurt
Na deze 4 lessen kiezen de kinderen hun eigen wereldster en doen er onderzoek naar.
Ze presenteren hem of haar in een Wereldsterren beleefmuseum.
Leuk om thuis na te praten over dit thema, bijvoorbeeld tijdens het avondeten. Welke
wereldsterren kunnen jullie samen benoemen? Waarmee of waardoor zijn deze
wereldsterren beroemd geworden? Denk niet alleen aan pop- of filmsterren, maar ook
aan wetenschappers, ruimtevaarders, sporters, koningen of dictators.

Waar is het groene vest van Mart?
Mart van Dijk uit groep 3B is een groen vest kwijt met een capuchon. Deze is
helaas niet te vinden bij de gevonden voorwerpen. Wellicht heeft per ongeluk
iemand anders het vest meegenomen naar huis? Mocht u het vinden of weten
waar het is, dan is het fijn als het terecht komt in groep 3B of bij de gevonden
voorwerpen gelegd wordt.

Gezocht hulpouders voor onze Octobieb
Met z'n allen zijn we hartstikke trots op onze mooie Octobieb. Wekelijks komen kinderen van
groep 1 t/m 8 op bezoek in de bibliotheek op school om te zoeken naar mooie boeken om te lezen en te
bekijken in de klas. Op de informatieavond is er in veel groepen gevraagd naar versterking voor onze
oudergroep voor de bieb. Bedankt voor alle nieuwe aanmeldingen. Onze groep met reserveouders mag
nog uitgebreid worden.
Wat mag je doen in de bieb?
Je ontvangt een (gedeelte van de) groep in de bieb. Je scant de boeken die
kinderen inleveren en je scant de boeken die de kinderen weer willen lenen.
Daarnaast adviseer je kinderen waar ze een boek kunnen vinden en helpt hen
zoeken naar het juiste boek. Na afloop worden de boeken door jou opgeruimd
zodat de boeken weer in de juiste kast komen te staan. In totaal kost het
ongeveer 30 minuten per keer.
Ben jij die betrokken ouder, die graag kinderen en leerkrachten komt helpen om zo samen te werken
aan het leesonderwijs op onze school? Geef je dan op middels deze link. Voor vragen kun je terecht bij
juf Jolanda (jolanda.snepvangers@stichtinggoo.nl), bij biebouder Kirsten van Lieshout.

Kinder bootcamp
De eerste Octoplusactiviteiten activiteiten gaan weer van start !
Kinderbootcamp! In de natuur buitenspelen en lekker vies worden! Is dit nu echt iets voor jou?
Schrijf je dan in voor de Octoplusactiviteit op vrijdag 14 of 21 oktober! Tijdens de bootcamp ga
je aan de slag met coördinatie, lenigheid, sociale omgang en eigenwaarde. Al sportende kan
het zelfvertrouwen een flinke boost krijgen.
Deelname is gratis!
Schrijf je in via de juiste onderstaande link.
Let op: vol is vol!
Bootcamp voor groep 1 t/m 4 vrijdag 14 oktober
Bootcamp voor groep 5 t/m 8 vrijdag 21 oktober
Tijd: Inloop vanaf 13.15 uur, start 13.30 (kinderen eten dus thuis) tot 14.15 uur
Locatie: We verzamelen in de aula van de Octopus. De bootcamp vindt plaats op het
schoolplein.

wist u dat...
• Groep 8 staat te popelen om op schoolkamp te gaan?
• Vandaag de eerste gastdocent van Qrabbl muzieklessen heeft verzorgd?
• Deze lessen voor een periode van 8 weken duren, waarna bij het Octopodium een
optreden volgt?
• We weer van start gaan met een gevarieerd OctoPlus-aanbod?
De eerste gastles van qrabbl

