
 

 

kalender 

 

   

   9 t/m 27 januari  25 januari  27 januari  
   Respectweken  Kindcentrumraadverga-

dering 
 Afsluiting Respectweken  

         
         
         
         

 10 februari  13 en 15 februari  14 februari  14+16 februari  
 Rapporten groep 3 t/m  7 

mee naar huis 
 10 min. gesprekken 1 t/m 7  Kennismaking instroom 

nieuwe kleuters 
 Adviesgesprekken groep 8  

         
         
         
         

 17 februari  20 t/m 24 februari  28 februari  7 maart   
 Carnavalsoptocht  Voorjaarsvakantie   Start nieuwe kleuters  KunstBoeven dans 5-6 in 

Parktheater Eindhoven 
 

     Hoofdluiscontrole    
         
         
         

 

     Voortgang onderwijskwaliteit 
Op ons Kindcentrum hebben we in ons jaarplan ook extra aandacht voor het didactisch handelen. We 

werken aan een goede leskwaliteit, waarbij actieve betrokkenheid van leerlingen een voorwaarde is. Door 

tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen, worden ze passend 

uitgedaagd en groeien en ontwikkelen ze.  

In deze fase van het schooljaar worden daarom ook verschillende Cito toetsen afgenomen, om in beeld te 

brengen hoe die cognitieve ontwikkeling verloopt. Dit is, naast observaties en het dagelijks werk in de 

groep een monitor over de voortgang van de individuele leerling, de groep en de school als geheel. 

Belangrijk is daarbij om met ouders deze voortgang te delen en samen te bespreken wat passend is voor 

het vervolg van het schooljaar. 
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Daarom zijn er op 13 en 15 februari de 10 minutengesprekken 

voor de kinderen van de groepen 1-7. In diezelfde week, op 14 

en 16 februari krijgen de kinderen van onze groepen 8 hun 

adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs. Volgende week 

ontvangt u een uitnodiging om in te schrijven voor de 

gesprektijden. 

 

Aan het einde van deze week met gesprekken is het alweer 

carnaval! Daar gaan we met elkaar een mooi feest van maken; 

na enkele jaren Corona eindelijk weer een scholenoptocht in 

Boekel. 

 

 
Het Noorderlicht:  groep 5a tekent en wrijft met bordkrijt en  
schildert met verf op zwart papier…. 



 
  

   De nationale  

voorleesdagen 

De Nationale Voorleesdagen 2023 zijn 

van woensdag 25 januari t/m vrijdag 4  

februari. Speciaal voor baby’s, peuters  

en kleuters zijn er De Nationale  

Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 

kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. Uiteraard wordt hier op 

school in deze dagen ook extra aandacht aan besteed. 

Voorlezen is van groot belang voor het opgroeiende kind. En dat hoeft helemaal niet lang te 

zijn. Onderzoek toont aan een kind met 15 minuten per dag al duizend nieuwe woorden per 

jaar leert. Ook leren ze in groep 3 makkelijker lezen. Daarnaast prikkelt het de fantasie, 

ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt ze veel plezier. 

Maximiliaan Modderman geeft een feestje 

Tijdens de Voorleesdagen staat het Prentenboek van het Jaar 2023 centraal: Maximiliaan 

Modderman geeft een feestje, van Joukje Akveld en Jan Jutte. Maximiliaan Modderman is 

alleen thuis en organiseert een feest voor zijn speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt een 

wild feest. En een vies feest. Wat zullen mama en papa zeggen als ze thuiskomen? 

Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er weleens een puinhoop van 

maken. 

Veel (voor)leesplezier! 

      Agenda KC-Raad vergadering schooljaar 2022-2023  

Woensdag 25-01-2023 aanvang 19.30 uur                    Locatie: KC Octopus  

 1 . Opening + mededelingen  

2 . Notulen KC-Raad  23-11-2022  

3.  Ingekomen Post:  

~ Agenda en Verslag Ouderraadsvergadering  

~ Mail: Bevestiging beëindiging abonnement  

   AOB MR-servicepakket per 31-12-2022  

~ Mail: Adviesaanvraag Clustering opvang 2023;  

   Protocol Veilig Slapen  

~Info Duurzame inzetbaarheid n.a.v. bijeenkomst  

  op 14 dec. 2022   

 

4.  KC-Plan 2023-2026  

5.  Update speelplaats en buitenomgeving  

6. Update schooltijden  

7 . R.I.en Evaluatie + Quickscan  en plan van aanpak  

     (onderwijs en opvang)  

8.  Rondvraag  

 

      
Mannetje Jas 
Mannetje Jas is een project van de groepen 1 en 

2 in samenwerking met de bibliotheek. 

Mannetje Jas heeft het altijd koud. Hoe veel 

jassen  

en dassen hij ook aan heeft, hij blijft bibberen 

van de kou. ……..Tót hij vrouwtje Jas tegenkomt 

…….. Daar wordt hij heel warm van… 

https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen
https://www.lezenisleuk.nl/webwinkel/product/maximiliaan-modderman-geeft-een-feestje
https://www.lezenisleuk.nl/webwinkel/product/maximiliaan-modderman-geeft-een-feestje


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

wist u dat... 

 

     De batterijenbattle              
Certificaat met behaalde resultaten. 

De Batterijen Battle was een groot succes. 

Alle basisscholen die mee hebben gedaan 

zamelden samen in totaal ruim 90 duizend 

kilo lege batterijen in. Een fantastisch 

resultaat waarmee we het milieu een 

enorme oppepper hebben gegeven. En 

daar heeft Kindcentrum Octopus een 

belangrijke bijdrage aan geleverd:  

• Jullie school heeft 1809 kilo lege 

batterijen ingezameld. 

• Dat is een gemiddelde 

van 5,3 kilo per leerling. 

• Daarmee heeft jullie school in 

totaal 452,50 euro gespaard. 

Daarom hebben wij een certificaat 

gemaakt voor jullie school.  

 

 

• 2 groep 8 leerlingen meester Berry geïnterviewd hebben over de ideale 

leeromgeving? 

• Onze dansdocent die vorige week gestart is voor de lessen op woensdag en 

donderdag helaas langdurig ziek is? 

• We met de samenwerkingpartner nu zoeken naar een goed alternatief? 

     Herhaalde oproep : Typeles voor groep 6 t/m 8 

Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school  

steeds vaker gebruik van de computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het  

toetsenbord te kijken vinden wij een belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om die reden bieden 

wij onze leerlingen de mogelijkheid aan na schooltijd een typecursus van de Typetuin te volgen. 

 

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen. 

Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8. 

Start cursus: woensdag 8 maart 2023 13:45uur. 

Locatie: KC Octopus, Parkweg 36 5427 AL BOEKEL 

Prijs: €165,- bij inschrijving voor 1 februari 2023, daarna  €195,- 

Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor de rechter variant, klassikaal) 

Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-voorjaar-2023 

www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579. 

 

                       De cursus heeft al voldoende aanmeldingen en gaat dus in principe door. Er  

                                      zijn echter nog een paar plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij  

                                                           want vol=vol! 

 

http://www.typetuin.nl/aanmelden
https://www.typetuin.nl/typecursus-voorjaar-2023
http://www.typetuin.nl/


 

 

 

De nationale voorleesdagen 

Nationale Voorleesdagen: Pyjamafeest Boekel 

Het is feest in de bibliotheek tijdens de gezelligste week van het jaar! 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen organiseren we 

weer de leuke pyjamafeestjes voor peuters en kleuters 

en hun ouders/verzorgers. In de bibliotheek in Boekel is 

het pyjamafeestje op woensdag 1 februari van 18.00 

tot 18.30 uur. De toegang is gratis. Vooraf 

aanmelden is nodig en kan via de site van 

de bieb online (je hoeft alleen je kind aan 

te melden). 

Kom in je pyjama en met je knuffel naar de 

bibliotheek en vier een feestje met 

Maximiliaan. Maximiliaan is de hoofdpersoon 

uit Maximiliaan Modderman geeft een feestje, het 

Prentenboek van het Jaar dat werd geschreven door Joukje Akveld en geïllustreerd 

door Jan Jutte. De kinderen horen hoe Maximiliaan een feestje organiseert met zijn 

speelgoedbeesten. Het feestje wordt afgesloten met een leuke activiteit. 

Wat is er nog meer te doen: 

• Theatervoorstelling LOET viert feest | vr 27 januari | 10.15 – 11.00 uur (online 

kaartverkoop vanaf 27 december) 

Naar de speciale pagina van de Nationale Voorleesdagen 
Tijdens de activiteiten van Bibliotheek De Lage Beemden worden er mogelijk foto’s gemaakt voor eventueel 

gebruik op Social media of in gedrukte of online uitingen. Heb je bezwaar tegen het maken en publiceren 

van beelden en opnames? Maak dit dan kenbaar bij de activiteit op de dag zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

https://delagebeemden.op-shop.nl/1234/nationale-voorleesdagen-pyjamafeest-boekel/01-02-2023
https://delagebeemden.op-shop.nl/1235/nationale-voorleesdagen-theatervoorstelling/27-01-2023
https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/jeugd/nationale-voorleesdagen-2023.html


 

Aanmelden bij sport@sporthaldeburcht.nl 

 

mailto:sport@sporthaldeburcht.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 


