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   5 oktober   7 oktober  7,8,9 oktober  
   Start kinderboekenweek  Octo-KUNST-dag  Vanaf vr. 16.00 Expositie 

Octo-KUNST-dag aan 
buitenkant van de ramen 
van school 

 

         
         

 14 oktober  18 oktober  20 oktober  21 oktober   
 Afsluiting 

Kinderboekenweek 
 

 Kennismaking nieuwe 
kleuters 

 Voorstelling voor groepen  
1-2 KunstBoeVen 

 Voorleeswedstrijd  

         
         

 24 t/m 28 oktober   1 november  2 november  4 november  
 herfstvakantie  Instroom nieuwe kleuters  Hoofdluiscontrole  Crea-ochtend groep 1-2  
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KOKKIES BEDANKT! 
Een grote DANKJEWEL voor onze kokkies van 

het kamp! Voor het doen van alle 

boodschappen voor het kamp, het zorgen voor 

ontbijt, lunch én avondeten! Op de terugweg 

hebben we ook nog mogen genieten van een 

lekker frietje van Van der Zanden. Dat ging er 

wel in na een fietstochtje door de regen. 
Dankjewel Marieke (moeder van Pien 8a), 

Marion (moeder van Floor 6b), Suzan (moeder 

van Saar 8b) en Susan (moeder van Mijs 8a). 

We hebben weer heerlijk gegeten en alles was 

top geregeld!! 

 

      

   Kampverslag 

‘Maandag: 

We fietsten in groepjes naar het kamp er waren 5 posten waar 

we spelletjes deden. Toen we op het kamp aankwamen, gingen 

we even spelen en dat was heel gezellig en daarna gingen we 

eten, we aten nasi, dat was heel lekker. en in de avond gingen we 

naar het bos en deden we het dierengeluidenspel, en nog veel 

meer. 

 

 

Dinsdag: 

We stonden op en begonnen met ontbijten. 

En toen gingen we in het bos zelf een golfbaan maken, 

samen met je groepje. En daarna elkaars golfbaan 

uittesten. ‘s Middags gingen we levend stratego doen in 

het bos. 

Daarna gingen we foute bingo doen met foute 

feestkleding en ‘gasten’ Connie en Chanel. In de avond 

aten we weer iets lekkers. En deden we de casino avond. 

En als afsluiter van de avond het Harald spel. 

 Woensdag: 

We stonden open en pakten onze spullen. 

En toen fietsten we naar de dierentuin. En in de middag gingen 

we naar huis. Onderweg gingen we een frietje eten en 

uiteindelijk waren op school aangekomen en stonden onze ouders 

daar, het was een heel leuk kamp!!!! 

                     

Groetjes Fleur en Fiene (groep 8b)’ 



 

  

De groepsleerkrachten hebben samen met de interne begeleider en de begaafdheidscoördinator 

een goed zicht op welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Mocht dit voor jullie kind 

gelden dan is de procedure dat er vanuit school, nog voor de herfstvakantie, contact met jullie 

wordt opgenomen. Als dit niet het geval is dan is er voor jullie kind binnen school nog een 

voldoende passend aanbod. 

De verrijkingsklas zal na de herfstvakantie van start gaan. Eenmaal per week voor 1,5 uur komt 

de verrijkingsklas samen op het Kindpark in Boekel. Ze zullen dan les krijgen van Joop Bloks. 

Joop heeft als projectleider van het project MIND, veel affiniteit met en kennis over onderwijs 

aan cognitief getalenteerde kinderen.  

Voor meer vragen over de verrijkingsklas Boekel-Venhorst, kun je op de eigen school terecht bij:  

OBS Uilenspiegel: Paul Huijden (begaafdheidscoördinator) 

KC De Regenboog: Marieke Hanenberg- de Koning (begaafdheidscoördinator) 

KC De Octopus: Monique van Goor (intern begeleider) 

KC Cornelius: Dionne Gerrits (begaafdheidscoördinator) 

Deze mensen vormen samen ook de werkgroep ‘Verrijkingsklas’. 

 

   De verrijkingsklas 

Als vier basisscholen in de gemeente Boekel hebben we besloten de handen ineen te slaan voor het 

opstarten van een verrijkingsklas voor cognitief getalenteerde kinderen. De kinderen die tot de doelgroep 

behoren hebben naast een plusprogramma in de klas, behoefte aan nog meer extra uitdaging en 

contacten met gelijkgestemden. We vinden het belangrijk dat kinderen die dat nodig hebben in eerste 

instantie zoveel mogelijk in de klas extra worden uitgedaagd. De verschillende scholen hebben daarvoor 

een eigen programma ontwikkeld (MIND). Voor sommige kinderen is dat echter nog niet voldoende. Het is 

voor hen dat we de verrijkingsklas gaan starten. In totaal zullen er per school ongeveer 3 à 4 kinderen deel 

mogen nemen. 

Ter verheldering van het bovenstaande aanvullend deze afbeelding:. 

 

Hoe zorgen we voor een (zoveel mogelijk) passend aanbod voor de kinderen die 

extra uitdaging nodig hebben? 

De methodes zijn geschreven voor de gemiddelde leerling 

Extra ondersteuning nodig? 

Extra uitdaging nodig? 

Meest gangbare: 

- Het kind krijgt verkorte instructie. 

- Het kind gaat daarna zelfstandig aan het werk. 

- Het kind krijgt pluswerk vanuit de methode. 

 

Is het pluswerk van de methode nog niet voldoende > 

nog meer nodig? 

Het kind kan (in overleg met IB, begaafdheids-

coördinator en ouders) aansluiten bij de MINDgroep 

(buiten de klas). 

 > nog meer nodig? 

Het kind kan (in overleg met IB, ouders én werkgroep) 

aansluiten bij de verrijkingsklas (Kindpark). 



 

 

 

 

wist u dat... 

 

     Opening kinderboekenweek 2022 

De kinderboekenweek is vanmorgen voor de groepen 1 tot 4  geopend  

in de aula. Bijna iedereen was in het groen. Het was er een gi-ga-groene  

massa! Een geweldig gezicht! Via het digibord werd het prentenboek van  

het jaar ‘Egalus’ gepresenteerd en voorgelezen. Daarna konden alle  

kinderen genieten van een optreden van groep 7b. Zij zongen en dansten het lied Gi-Ga-Groen. In alle 

groepen wordt er de komende 2 weken aandacht geschonken aan de Kinderboekenweek, in elke groep weer 

op een andere manier. Het thema is dit jaar GI-GA-GROEN 

   Doe mee met het scholenhockey-toernooi 2022     
In de komende twee weken voor de herfstvakantie krijgen alle leerlingen van de 

Boekelse en Venhorstse basisscholen tijdens de gymles hockeytraining. 

Tijdens de gymlessen van de eerste week worden enkele hockeytechnieken  

en balvaardigheid aangeleerd. In deze tweede week staan wedstrijden centraal. 

Deze gymlessen worden traditioneel in de herfstvakantie afgesloten met een scholen-hockey-toernooi voor 

leerlingen uit groep 3 t/m groep 8. Dit toernooi is dinsdag 25 oktober 2022 van 9.30u tot 15.30u in sporthal 

‘de Burcht’. Voor leerlingen uit groep 3-4 duurt het toernooi tot 11.30u. De leerlingen uit groep 5-8 zijn om 

12.15u welkom en spelen tot 15.30u 

 

De inschrijfformulieren worden na de gymlessen aan de leerlingen uitgedeeld en kunnen weer worden 

ingeleverd in de daarvoor bestemde doos die centraal in de school staat. Je kunt je natuurlijk ook digitaal 

opgeven door voor vrijdag 21 oktober 18.00u een mailtje te sturen naar zaalhockey@hcboekel.nl  Vermeld 

hierbij je naam, telefoonnummer, van welke school en uit welke groep je komt. Vanaf zondag 23 oktober zal 

de teamindeling op de www.hcboekel.nl  te zien zijn. 

Denk aan je sportkleding en zaalgymschoenen. Mocht je een zaalhockeystick hebben dan kun je deze 

meebrengen. Voor kinderen zonder stick hebben we er één te leen. 

 

• Het vanochtend gezellig ‘Gi-Ga-Groen’ was op school? 

• Bijna iedereen groene kleren aan had in het kader van de Kinderboekenweek?  

• Groep 7 een geweldige opening gezongen heeft? 

• De leerlingenraad bij elkaar is geweest en toestellen gaat uitzoeken die ze wensen in 

2023? 

 

Het groene 'leeshuisje' bij de kleuters  

mailto:zaalhockey@hcboekel.nl
http://www.hcboekel.nl/

