
 

 

kalender 

 

   

   10 november  11 november   18 november   
   Studiedag groep 1 t/m 8 . 

Peuterwerk blijft open 
 Crea-ochtend groep 5 t/m 8  Afsluiting Qrabbl-muziek  

         
         

 21 november  22 november  23 november   24 november   
 Groep 8 rapport mee naar 

huis 
 Sint op Kindcentrum 

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

 Kindcentrumraadvergadering  10 minuten gesprek groep 1 
t/m 7 facultatief 
10 minutengesprek groep 8 
Tandartsbus op school 

 

         
 23-24 en 28 november   2 december  6 december  9 december  
 Tandartsbus komt op school  Surprise groep 6-8 

Octopodium met ouders 
groep 1 en 2 

 Studiedag: Kinderen van 
groep 1 t/m 8 zijn vrij 

 Crea-ochtend groep 3-4  

         
         
         
         

 

    Fietsstraat in Bernhardstraat tijdelijk afgesloten 
Vanaf 21 november 2022 wordt gestart met de aanleg van een riool in een  

gedeelte van de Bernhardstraat (fietsstraat), deel tussen woonwijk De Donk en kruispunt met 

Burgtstraat. Hiervoor dient de weg tijdelijk te worden afgesloten voor (fiets)verkeer. Voor de fietsers 

wordt een omleiding via Wollegras, Donkstraat en Rutger van Herpenstraat aangegeven. De 

werkzaamheden aan de weg duren ongeveer een maand, dus tot de kerstvakantie. Deze planning is 

onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden. U kunt hier mogelijk hinder van 

ondervinden.       

Alvast dank voor uw begrip. 

 

  

  

 

 

  
 

     Herfstwandeling   

                  met de groepen 1/2 

Het was een hele mooie wandeling in het bos. Daar ijverig 

naar de kabouters gezocht en de opdrachten gedaan die 

daarbij hoorden. 

Een liedje zingen, luisteren naar de bosgeluiden, ruiken aan 

het 'het bos', maar ook de onderkant van de paddenstoelen 

bekijken met een spiegeltje en kleine beestjes zoeken en 

bekijken met een loep. We hebben volop genoten van de 

herfst in het bos! 

Hulpouders bedankt voor het meelopen! 
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    Agenda KC-Raad vergadering schooljaar 2022-2023 
                                          Woensdag 23-11-2022 aanvang 19.30 uur Locatie: KC Octopus 

4. KC Begroting 

5.  Terugkoppeling adviezen LOC  

      n.a.v. Dienstenaanbod 2023 

6.  Wijziging statuten GOO-raad 

7.  Update speelplaats en buiten- 

     Omgeving 

8.  Update schooltijden 

9.  Update gezamenlijke COC 

 

 

     De tandartswagen   
Op de volgende data komt de tandartsbus van  

‘mondzorg voor kids’ weer naar Boekel toe om sommige 

kinderen te controleren: Donderdag 24, vrijdag 25 en  

maandag 28 november. 

 

     De zandtovenaar 

Boaz, Fien en Fenna uit groep 1/2b vertellen over de zandtovenaar, die,  

in het kader van de Kunstboeven, voor deze groepen is geweest.  

 

‘De zandtovenaar was een beetje moe want ze had heel veel getekend in  

het zand met haar vingers en handen. Over 3 boze meisjes en over  

assepoester. Zij moest alles schoonmaken.  Toen werd ze veranderd in  

een mooie prinses. De prins kon toveren. De prins zag een schoentje en  

rende haar achterna.  

Toen ze klaar was mochten we zelf tekenen met onze vingers en handen.  

We mochten zelf weten wat. We mochten op het licht en daarna op een rond 

bord.   Het was heel erg leuk geweest!’  

 

Benieuwd? Op https://www.youtube.com/watch?v=VOgEGjMOofg kun je de 

zandtovenaar ook bezig zien.  

 

 

1.Opening en   

     mededelingen 

2. Notulen KC-Raad   

    21-09-2022 

3. Ingekomen Post: 

    - Nieuwe ambtelijke  

      secretaris GOO 

    - Agenda OR 

    -  KDV/Peuterwerk  

       En BSO Octopus  

   (inspectierapport GGD) 

 

   Hoofdluis steekt weer de kop op 
Beste ouders 

Vorige week woensdag  is na de luizencontrole op school gebleken dat er  

schoolbreed bij behoorlijk wat groepen/leerlingen neten en/of hoofdluis  

aangetroffen is. Wij willen u vragen uw kind de komende tijd extra te controleren.  

Op de website van school kunt u onder het kopje 'ouders' - 'hoofdluis' informatie  

hierover vinden. Op https://www.rivm.nl/documenten/folder-hoofdluis-2016 vindt u eveneens 

informatie over dit probleem.  

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. 

Wij danken u voor uw medewerking    

 

10. Besteding NPO-gelden 

definitief 

11. Activiteitenplan KCR 

12. Onderdelen 

Kindcentrumplan  

      2023-2026 

13. Rondvraag  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOgEGjMOofg
https://www.rivm.nl/documenten/folder-hoofdluis-2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

wist u dat... 

 

     De groepen 8 doen mee aan MediaMasters! 
Beste ouders,  

Heb je vandaag een appje gestuurd, door je tijdlijn gescrold,  

televisie gekeken of een tablet gebruikt? (Digitale) media spelen een  

belangrijke rol in ons dagelijks leven, ook in dat van onze kinderen. Mediawijsheid 

is daarom belangrijk. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 tot en met 11 november)  

besteden wij op school extra aandacht aan mediawijsheid, en het spelen van de  

serious game MediaMasters is daar onderdeel van. Door het spelen van de game bouwen 

leerlingen een basiskennis op over mediawijsheid terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en, 

waar relevant, basale rekenvaardigheden aan de orde komen. We gaan aan de slag met 

onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. 

Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden leerlingen vijf speldagen lang uitgedaagd 

om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor kunnen zij in de klas en thuis MediaMissies 

volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over mediawijsheid. De klas die de meeste bits 

(punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen, en wint mooie 

prijzen. Kijk voor meer informatie eens op de website van MediaMasters: www.mediamasters.nl  

Met MediaMasters gaan de kinderen in de klas aan de slag met mediawijsheid, maar ook thuis 

kunnen de kinderen verder met het thema en extra punten verdienen voor de klas. Op 

www.mediamasters-extra.nl  tref je allerlei mediawijze spellen en opdrachten die individueel of 

samen gespeeld kunnen worden. Zo kun je samen met je kind het gesprek aangaan over gamen, 

sociale media en internet met MediaMatties. Zijn jullie het altijd met elkaar eens, of zijn er 

verschillen? 

Omdat wij als school meedoen aan MediaMasters, mogen we je dit jaar een gratis digitale 

ouderavond aanbieden over mediaopvoeding op donderdag 10 november om 20:00 uur! 

Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige en 

leerkracht in het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in MediaMasters 

mee te maken krijgen, neemt ze jou als opvoeder op een laagdrempelige wijze mee. Hoe ga je als 

                                     ouder aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet je welke media   

                                       geschikt zijn voor je kind en hoe kom je met elkaar tot goede afspraken?  

                                            En dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij deze vragen en meer staan 

                                              we stil tijdens het webinar. Meld je hier gratis aan:  

                                                  https://familyfactory.nu/family-factory- 

                                                    organiseert-mediamasters-ouderavond/                                                      

 

• Er al héél veel lege batterijen zijn ingezameld voor de batterijenbattle? 

• We zelfs al nieuwe inzameltonnen bij Stibat hebben moeten aanvragen? 

• Wij het zo heerlijk vinden dat alle extra activiteiten gewoon door kunnen gaan?. 

• Dit de laatste jaren heel anders is geweest? 

 

http://www.mediamasters.nl/
http://www.mediamasters-extra.nl/
https://familyfactory.nu/family-factory-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld je aan bij: https://www.sjorswkpoule.nl/ 

https://www.sjorswkpoule.nl/


 

Aanmelden : Stuur een mail naar: sport@sporthaldeburcht.nl 

mailto:sport@sporthaldeburcht.nl

