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   23 november   24 november   23-24 en 28 november   
   Kindcentrumraadver-

gadering 
 10 minuten gesprek groep 1 

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

 Tandartsbus komt op school  

         

 2 december  6 december  9 december  20 december   
 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  Kennismaking nieuwe 
kleuters 

 

         
         

 21 december  26 december t/m 6 januari  9 t/m 27 januari  11 januari  
 Kerstmarkt van 17.00u tot 

19.30u 
 Kerstvakantie  Respectweken  Hoofdluiscontrole  

         
         
         
         

 

     Korte terugkoppeling interne Audit 
Afgelopen maandag, 21 november, kwamen een 14-tal opgeleide collega’s van onze stichting GOO 

naar ons Kindcentrum toe. Aan de hand van eerder aangeleverde documenten, een half uurtje 

‘sponzen’ tijdens de inloop in ons dagelijkse doen en laten en gesprekken met collega’s van opvang 

en onderwijs, ouders en leerlingen vormden ze zich een beeld van het aanbod op Octopus. 

Daarnaast had de schoolleiding vooraf een zelfevaluatietool ingevuld. Met alle opbrengsten van de 

dag werd deze ook ingevuld door het complete auditteam. Hierdoor krijgen we als kindcentrum een 

‘spiegel’ terug. Er volgt binnen twee weken nog een auditverslag, aan de hand waarvan we intern 

kunnen bepalen of we de goede zaken in beeld hebben om te gaan versterken in ons 

Kindcentrumplan voor de komende 4 jaren. Dat plan is op dit moment in concept en een gedeelte 

ervan wordt vanavond ook alvast besproken met de Kindcentrumraad. 

Aan het einde van deze auditdag kreeg het team een korte top 5 

teruggekoppeld van ‘wat gaat goed?’ en ‘waar liggen kansen ter 

versterking?’. 

Bij deze willen we met name de kinderen en ouders die 

geïnterviewd zijn gedurende deze auditdag bedanken. Ons 

dagelijks werk bestaat er namelijk uit om het goed te doen voor 

jullie beiden en dan is het fijn dat we terug mogen horen hoe 

jullie het een en ander ervaren! 
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     Opbrengst 

Kinderpostzegelactie! 
Voor de herfstvakantie hebben de kinderen van groep 

8 fanatiek meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. Ze 

zijn vast bij je aan de deur geweest en inmiddels heeft 

iedereen de bestellingen ontvangen. Het doel van de 

actie was dit jaar ‘geef kinderen wind mee’, ieder kind 

met een vrij hoofd naar school. In totaal is er in 

Nederland maar liefst €9.046.765,= opgehaald. Onze 

groep 8 kinderen hebben in totaal 588 bestellingen 

opgehaald, ter waarde van in totaal €7.795,80. Dat 

hebben ze knap gedaan!  

 

     Sint op school, bedankt 

ouderraad voor de medewerking! 
Het was weer een spannende dag gisteren op school, vooral 

voor de kleinsten. Sint was op school aangekomen samen met 3 

Pieten. Meester Berry verwelkomde hen, samen met alle 

kinderen van school, waarvan er velen als piet of sint verkleed 

waren. Natuurlijk werd er flink gezongen voor de Sint en dat 

werd door hem en zijn Pieten gewaardeerd.  

 

 

Alle kinderen van groep 1 t/m 5 kregen na afloop 

van dit prachtige, spannende feest in de aula, 

waar de kinderen ontzéttend meeleefden, 

meedachten en meezongen, een cadeautje, een 

beker ranja en pepernoten. Met dank aan de 

ouderraad. 

De kinderen van groep 6 t/m 8 mogen weer een 

surprise maken, en hebben daarvoor ook een 

bijdrage van de ouderraad gekregen. 

 

 

In de aula heerste er een hilarische stemming.  

Piet Lolita en piet Dolores wilden graag na al het harde 

werken op vakantie naar Ibiza. Sint kon zijn pieten nog 

niet missen, dus mochten ze niet vertrekken. Er waren 

verschillende spullen verdwenen: de tandenborstel en 

knuffel van hoofdpiet Trappedoelie, de slaapmuts van de 

Sint én het schilderijtje van het oude paard Amerigo. Er 

werden allerlei oplossingen bedacht door de pieten, maar 

de kinderen in het publiek wisten waar de spullen 

gebleven waren! Het waren pieten Lolita en Dolores die  

de spullen hadden ingepakt om te versturen naar 

verschillende landen: Zwitserland, Spanje, België, Italië  

en Duitsland. Wat een geluk dat hoofdpiet Trappedoelie 

uiteindelijk vergeten was de zak écht op te sturen naar de 

landen! Alle spullen zaten nog in de rode zak en waren 

dus niet verstuurd. Zo hadden de pieten en de Sint al hun 

spullen weer terug!   

 



 

 

 

 

wist u dat... 

 

     Nog 2 dagen…….de allerlaatste kans om je  

batterijen in te leveren voor de batterijenbattle….  

We gaan voor de hoofdprijs! 
Wat is er ontzéttend veel gespaard: tot nu toe al 1.467,4 kilo. We ontvangen  

sowieso € 0,25 per kilo. Alleen dát levert al bijna € 400,- op om aan 

leuke materialen te besteden.  Zouden we wellicht ook kans maken op een  

prijs?! We willen er écht samen voor gaan! 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-Science-Techniekdag voor de  

hele school? We kunnen nog sparen tot overmorgen 

Spannend!!   

 

 

• De leerlingenraad plannen heeft gemaakt voor een nieuw speeltoestel op het plein in 

2023? 

• We deze plannen ook nog moeten overleggen met de andere scholen van het Kindpark? 

• Sommige van onze BSO-ruimten binnenkort voorzien worden van prachtige 

opbergkasten? 

     Blink  in groep 5 en 6 

In de groepen 5 en 6 zijn wij begonnen met het thema 

‘Ik hou van Holland’. In dit thema onderzoeken de 

kinderen wat ‘typisch’ Nederlands is en ontdekken ze 

dat dat niet alleen klompen, molens en tulpen zijn. In 

de opdrachten vormen de kinderen zich een breed 

beeld van Nederland. Van de Nederlandse cultuur tot 

het landschap en de provincies, van de Hollandse 

meesters tot het Wilhelmus. 

De kinderen:  

• onderzoeken wat de Nederlandse cultuur inhoudt en 

ontdekken dat Nederland een multicultureel land is.  

• ontdekken welke dieren ‘de Grote Vijf van Nederland’ 

zijn • luisteren naar het Nederlandse volkslied; het 

Wilhelmus en waar dit lied eigenlijk over gaat.  

• Maken kennis met de beroemde Nederlandse 

schilder Rembrandt en ontdekken welke beroemde 

schilders er nog meer waren tijdens de Gouden Eeuw.   


