
 

 

kalender 

 

   

   18 november   21 november  22 november  
   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 

 

         

 23 november   24 november   23-24 en 28 november   2 december  
 Kindcentrumraadver-

gadering 
 10 minuten gesprek 

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

 Tandartsbus komt op school  Surprise groep 6-8 
Octopodium met ouders 
groep 1 en 2 

 

 6 december  9 december  20 december   21 december  
 Studiedag: Kinderen van 

groep 1 t/m 8 zijn vrij 
 Crea-ochtend groep 3-4  Kennismaking nieuwe 

kleuters 
 Kerstmarkt van 17.00u tot 

19.30u 
 

         
         
         
         

 

     Kerstmarkt 
Zoals op de kalender al te zien is mogen we weer een 

kerstmarkt organiseren. Door Corona moesten we de 

Kerstmarkt steeds maar weer uitstellen. Op woensdag 21 

december van 17.00 u. tot 19.30 is iedereen van harte 

welkom. De kinderen gaan spullen maken en die worden 

deze avond verkocht. Natuurlijk gaan we er een sfeervolle 

avond van maken, met lichtjes, wat lekkers en muziek. 

Het goede doel is dit jaar ‘Nurses going Gambia’, een 

project van Roos en Floor uit Boekel. Zij komen in 

december in alle groepen vertellen over hun goede doel.  

     Batterijenbattle…Nog één week sparen!!!! 
Wat een geweldige hoeveelheid lege batterijen is er al ingeleverd voor de batterijen- 

battle!! Nog nooit hebben we zóveel batterijen bij elkaar gezien. De vrachtwagen van  

Stibat is tussentijds al 2 keer moeten komen om vrachten batterijen op te halen. 

Zouden we kans maken op een prijs?? De hoofdprijs…. een spetterende  

show van illusionist Victor Mids voor de hele school?? Of op één van de drie  

tweede prijzen? een compleet verzorgde Mad ScienceTechniekdag voor de  

hele school? Elke kilo batterijen levert sowieso €0,25 op voor onze school,  

waarmee we leermiddelen kunnen kopen. De tussenstand gisteren …..830,8 kg  Er 

staan nu weer 5 lege tonnen te wachten om komende week door jullie gevuld te 

worden. We kunnen nog sparen tot volgende week vrijdag.  Spannend!! 

 

octopost   
16-11-2022 

 

Crea-ochtend bovenbouw  



 

 

 

 

  

wist u dat... 

 

Het winnende gedicht van 

Dieke uit groep 7b. 

Het thema was ‘kleuren’. 

Nogmaals proficiat Dieke! 

 

• De rommelpieten ook al op Octopus zijn geweest? 

• De kinderen van verschillende groepen verrast werden toen ze hun lokaal binnen 

kwamen?  

• Omgevallen tafeltjes en stoelen, tekeningen die op zijn kop hingen, prullenbakken die 

onderste boven stonden…. kortom een hele grote bende in de lokalen? 

• Sinterklaas zelf komende week dinsdag te gast is bij Octopus? 

 

 

     Afsluiting Qrabbl ‘muziek’  
Na enkele oefenlessen op de djembé’s, emmers, samba’s, 

percussie instrumenten mochten vanmorgen de groepen aan 

elkaar het geleerde laten horen en zien.  Met groep 1-2 zijn de 

geluiden van dieren en het weer aan de orde geweest. Daar 

hebben ze een prachtig stukje muziek van gemaakt. Groep 3 

deed Afrikaanse ritmes op de djembé’s. En met groep 6 hebben 

we Samba Funk gespeeld op Braziliaanse instrumenten (Samba 

Funk is een gemixte stijl van Samba en Funk ritmes) We 

eindigden met de Hocus Pocus Pilates Pas Break  De kinderen 

weten wel wat dat is.  

Het was een zeer gevarieerde, gezellige muzikale voorstelling 

voor en met elkaar waar veel vaart in zat.   

                                                     Dank je wel Marcel van Vught.   

Crea-ochtend  
bovenbouw  



 

Huiskamer van Sinterklaas. 

 

In de etalage van het winkelpand op het St. 

Agathaplein 55/57 hebben we voor Sinterklaas een 

huiskamer ingericht. Daar kan je vanaf woensdag 16 

november, dagelijks tussen 14:00 – 19:00 uur, de 

uitzending van de BLOK over de Sinterklaasintocht in 

Boekel zien.  

 

Nieuwsgierig….kom dan kijken en doe mee met de 

Sinterklaas kleurwedstrijd. 

 

In Weekblad Boekel-Venhorst, de schoolkranten en op de Facebook pagina van 

“Sinterklaas intocht Boekel” of op de site van “inBoekel” kun je de kleurplaat 

vinden. 

 

Je mag ook zelf een mooie kleurplaat of tekening maken. 

 

Bij de huiskamer van Sinterklaas is een brievenbus waar je, tot 2 december je 

kleurplaat of tekening in kunt posten. 

 

Zet vooral je naam / leeftijd / adres en telefoonnummer op de kleurplaat. 

 

De mooiste kleurplaten belonen we met een prijsje en wie weet komen de 

pieten de prijs wel bij jou thuis brengen! 

 

Veel succes!!!!!! 

 

Werkgroep Sinterklaasintocht Boekel. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KennisFabriek Special: Science workshop 

In de kerstvakantie verzorgt Explico Kids een leuke en leerzame science workshop bij Bibliotheek De 

Lage Beemden. Vind jij proefjes leuk? Wil je weten hoe de dingen om je heen werken? Kom naar de 

Science Academy, trek je labjas aan en kruip even in de huid van een wetenschapper. Tijdens de 

workshop doe je zélf leuke proefjes. Zo maak je zelf haargel, gaan we aan de slag met een mini 

lavalamp en maak je een miniraket die mee naar huis mag. Tussendoor laat de professor nog een 

paar spectaculaire proefjes zien.De KennisFabriek vindt plaats op donderdag 5 januari van 10.00 tot 

11.00 uur (volgeboekt) en van 11.30 tot 12.30 uur in The Basement, Kennedylaan 2 in Boekel en is 

bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Meedoen kost € 4,00. Kaartjes zijn alleen online te koop via 

www.bibliotheeklagebeemden.nl. Meld je snel aan, want vol is vol.  

 


