
 

 

kalender 

 

   

   20 oktober  21 oktober   24 t/m 28 oktober   
   Voorstelling voor groepen  

1-2 KunstBoeVen 
 Voorleeswedstrijd  herfstvakantie  

         
         
 1 november  2 november  4 november  10 november  
 Instroom nieuwe kleuters  Hoofdluiscontrole  Crea-ochtend groep 1-2  Studiedag groep 1 t/m 8 . 

Peuterwerk blijft open 
 

         
         

 11 november   18 november   21 november  22 november  
 Crea-ochtend groep 5 t/m 8  Afsluiting Qrabbl-muziek  Groep 8 rapport mee naar 

huis 
 Sint op Kindcentrum 

10 minuten gesprek groep 1 
t/m 7 facultatief 
10 minutengesprek groep 8 

 

         
         
         
         

 

     Informatie-avond 

‘Pedagogische waarden’  
Gewenst gedrag tijdens sporten, op school, bij 

de opvang en in het dagelijks leven. 

De ouder van een kind heeft een belangrijke rol als 

opvoeder. Maar eigenlijk geldt dat voor iedere 

volwassene die met kinderen werkt. Of je wilt of 

niet, de kinderen ‘dringen je die rol als het ware op’. 

 

31 oktober 2022 

Gratis entree      20:00 – 22:00u.  

Gratis koffie en thee vanaf 19:30u. 

Nia Domo, Boekel 
 

Dus, wil jij als ouder, verzorger, trainer, coach, leerkracht, 

pedagogisch medewerker, begeleider, leren hoe jouw bijdrage 

voor kinderen uit jouw omgeving NOG mooier en beter kan zijn, 

kom dan op maandag 31-10 naar Nia Domo! 

Inschrijven kan via deze link: 

https://forms.office.com/r/WNWGK7Yv5m 

Respect.Boekel          respect.boekel@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Het 'hoe' en 'waarom' hiervan zullen tijdens deze leuke en leerzame 

interactieve avond centraal staan. 

De avond is in handen van Bart Schmeits, deskundige op het gebied van 

sport, pedagogiek, communicatie met kinderen.  

 

 

octopost   
19-10-2022 nr. 7 

 

Laten we als volwassenen die rol dan ook maar in ons voordeel gebruiken!  

Laten we dat doen door in iedere situatie gewenst gedrag te stimuleren. 

Dat kan uiteraard heel expliciet, door het te benoemen.  

Maar ook véél subtieler, op een voor het kind bijna verborgen manier. 

Het maakt niet uit of het dan gaat over gamen, spelen in een speeltuintje of samen eten koken. 

 

https://forms.office.com/r/WNWGK7Yv5m


 

  

Op donderdag 20 oktober zal zij voor alle kleuters het sprookje Assepoester 

tot leven brengen met zand en licht. Het optreden wordt omlijst met muziek. 

Na afloop mogen alle kinderen zélf aan de slag. Ze worden ware 

zandtekenaars en gaan voelen, spelen en creëren. De Zandtekenaar geeft 

hierbij Gouden Tips. De kinderen leren hun eigen magische verhaal vertellen . 

Wij hebben er al heel veel zin in! 

Hier kan tekst getypt worden. 

 
Waar: speelzaal Regenboog/Uilenspiegel   

Wanneer: 20 oktober 2022  

Duur: circa 35 minuten   

Ben je benieuwd naar het sprookje Assepoester van de 

zandtekenaar, dan kun je op de volgende link een kijkje nemen; 

https://www.youtube.com/watch?v=VOgEGjMOofg 

 

   Wie zijn de KunstBoeVen eigenlijk en wat doen ze?  
De KunstBoeVen staat voor ‘Kunsteducatie voor alle scholen in Boekel en Venhorst.’ In 

samenwerking met Kunstlokaal zorgen wij voor een gevarieerd aanbod op school rondom kunst en 

cultuur. Daarbinnen vallen de volgende disciplines: dans, muziek, media- en literatuur en theater. 

 

Jaarlijks maakt iedere groep kennis met één discipline in de vorm van een workshop, excursie of 

voorstelling. Via de Octopost informeren wij jullie voor welke groep er iets op de planning staat.  

 

Komend schooljaar staan deze disciplines op het programma:  

Groep 1-2  BEELDENDE KUNST 

Groep 3-4  THEATER 

Groep 5-6  DANS 

Groep 7-8  MUZIEK 

We zijn heel blij dat we onze leerlingen kennis  

mogen laten maken met zo’n divers aanbod en  

hopen op veel enthousiaste verhalen!  

Groetjes, namens de KunstBoeVen, 

 Ilona en Marlies  

 

 

     Voorstelling groepen 1-2  

                               ‘de Zandtekenaar’ 
Wij heten alle kinderen van de groepen 1 en 2 van harte welkom in 

de fascinerende wereld van de Zandtekenaar. Zij strooit, veegt en 

schuift met hand en zand op een imposante lichtbak. Zo creëert zij 

levensechte zandschilderijen en verhalen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOgEGjMOofg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wist u dat... 

 
• De versiergroep onze aula weer prachtig versierd heeft in herfstsferen? 

• Onze leerlingenraad druk plannen aan het maken is voor de speelplaats? 

• Wij iedereen een hele fijne herfstvakantie toewensen? 

   Kinderbootkamp Octoplus activiteit  

Op vrijdag 14 oktober hebben een heleboel stoere en dappere 

kinderen meegedaan en kennisgemaakt met kinderbootkamp.  

Heerlijk om te zien dat ondanks de regen jullie niet te stoppen waren; 

kinderbootcamp is net zo leuk in de regen!  

Komende vrijdag gaan de kinderen uit de bovenbouw die zich 

hebben opgegeven kennismaken met kinderbootcamp. 

Alvast heel veel plezier!  

 

 

 

 

 

   Hoofdluiscontrole 
Woensdag 2 november vindt de gebruikelijke hoofdluiscontrole na 

een vakantie plaats. Wilt u er op toezien dat de kinderen deze 

ochtend geen gel gebruiken of haren invlechten?  

Verder willen wij u erop attenderen dat u altijd direct aan school 

(leerkracht of administratie) door dient te geven als  

uw kind hoofdluis of neten heeft. Dit om te voorkomen dat dit 

vervelende probleem naar andere kinderen overgaat. 

Dank u voor uw medewerking.           

 

  2 December Octopodium voor ouders van groep 1-2 
Op vrijdagochtend 2 december na de pauze is het eerste Octopodium weer door de 

kinderen van groep 1 en 2 voor de ouders. Wilt u alvast deze datum noteren? Nadere 

informatie volgt nog.  

 

 

  Gezocht: Ouders die het leuk vinden  

                                  om te schminken!  
Maandag 31 oktober hebben we een Halloween Octo-party met alle kinderen  

van groep 3 t/m 8. De kinderen mogen deze middag een uurtje leuke spelletjes en  

knutselactiviteiten doen in hun eigen cluster. Vind jij het leuk om te schminken?  

Dan zijn we op zoek naar jou! Heb je op deze dag van 14:00 tot 15:00 uur tijd om  

de kinderen een beetje griezelig te maken (ter info, je hoeft geen moeilijke typetjes  

te schminken, kleine tekeningetjes zijn al erg leuk!) stuur dan deze week een berichtje 

via het ouderportaal naar juf Ilse van groep 5 of een mailtje  

                                                       naar ilse.verbrugge@stichtinggoo.nl  

 

 

mailto:ilse.verbrugge@stichtinggoo.nl


 

THE BASEMENT  
Het is weer bijna zover! 
28 oktober trappen we af met een middag speciaal voor de meiden. Even lekker genieten, 
ontspannen, lol maken en in het zonnetje gezet worden.  
De middag zal beginnen om 15:00 uur met een inloop tot 15:15, zodat iedereen kan aansluiten. De 
meidenmiddag eindigt om 17:00 uur.  
Wel is deze activiteit op aanmelding dus hou hier rekening mee. Ook is er een beperkt aantal plekken 
beschikbaar dus vol = vol! De uiterste aanmelddatum is tot en met 25 oktober.  
De entreekosten voor deze middag zijn 2,50 euro.  
 
In de avond zullen we aftrappen met een feestje speciaal voor…… GROEP 7 & 8! Hoe leuk is het om 
op deze manier elkaar te leren kennen, een dansje te doen, te chillen en vooral het zo gezellig 
mogelijk maken. De deur gaat open vanaf 19:00 uur en zal sluiten om 19:30. Bij binnenkomst zal er 
een entree prijs worden gevraagd van 1 euro. Jassen kunnen opgehangen worden in de garderobe en 
er is fris en lekkers te bestellen bij de bar. Geef uw kind dan ook niet meer mee dan 3,50 euro. 
Frisdrank is namelijk €1,- . Ranja en Capri Sun voor een paar cent en wat lekkers ook niet meer dan 
€1,-. 
 
Mocht uw zoon of dochter eerder naar huis willen is dat geen probleem, maar dit wel graag in 
overleg met ons en ouder. Mocht uw zoon of dochter geen mobiele telefoon hebben, geef dan even 
een briefje mee met het nummer erop. Er is voldoende leiding aanwezig met een telefoon die u even 
op de hoogte kan brengen. Verder gaat niemand naar buiten of weg zonder dat wij een bevestiging 
hebben van goedkeuring van ouder. Dit kan bijvoorbeeld door een telefoontje, whatsappje etc.  
 
Ook zal er t.z.t. meer info  geplaatst worden op onze social media kanalen, dus hou het in de gaten! 

 

 

  



 

 


