
 

 

kalender 

 

   

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

dering 
 Afsluiting Respectweken  

         
         

 10 februari  13 en 15 februari  14 februari  14  en 16 februari  
 Bekendmaking Prins en 

prinses van Octopus 
 
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   
 Carnavalsfeest met om 

10.30 Carnavalsoptocht 
 Voorjaarsvakantie   Start nieuwe kleuters  KunstBoeven dans 5-6 in 

Parktheater Eindhoven 
 

     Hoofdluiscontrole    
         
         
         

 

 

. 

     Vervolg wensen speelplaats 

Onze leerlingenraad heeft samen met meester Berry maandag 13 februari om 14.30 uur de 

volgende bijeenkomst. Samen kijken we dan naar de top 3 behoefte vanuit de kinderen, voor 

een nieuwe speelvoorziening op het plein. Dit wordt dan nog afgestemd met de wensen van de 

kinderen van De Regenboog en De Uilenspiegel, om zodoende met elkaar te kijken hoe de 

speelplaats nog aantrekkelijker gemaakt kan worden. Deze afstemming en samenwerking in het 

keuzeproces is een mooi voorbeeld van Burgerschap. 

 

 

 

 

     Wijziging surveillance en speelplek 

Vanuit onze eigen ervaring als leerkrachten, alsook vanuit de 

kinderen van de leerlingenraad die dit aangegeven hebben in de 

audit, is gekeken naar mogelijkheden om het buitenspelen te 

verbeteren. 

Met ingang van maandag a.s. gaan we het grasveld voor school, aan 

de Boterweg, met meerdere groepen benutten op wisselende dagen. 

Daarmee zorgen we voor een betere spreiding van het aantal 

kinderen op het plein, wat ten goede komt aan de ruimte voor spel. 
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De voorleeskampioen van de gemeente Boekel 
Proficiat Janne uit groep 8a en veel succes in de 
volgende ronde! 



 

  

     Carnaval 2023 op Octopus 

Vrijdag 17 februari 2023 vieren we op Octopus weer eens ouderwets het 

carnavalsfeest. We mogen weer écht! 

En daar hoort natuurlijk de scholenoptocht bij, samen met de andere 2 

scholen binnen ons Kindpark: KC De Regenboog en OBS de 

Uilenspiegel. De route van de optocht (zonder wagens) wordt weliswaar 

wat korter dan voorgaande keren, maar zeker nog de moeite waard! We 

starten om 10.30 uur vanaf het schoolplein, en we hopen natuurlijk op 

veel belangstelling. De peuters met hun begeleiders zijn in ieder geval 

van de partij!    

Het thema van dit jaar is “SAMEN groen, SAMEN doen”. Elke groep mag 

zich naar eigen inzicht uitdossen in dit thema.  

 

 

 

 

 

 

 

     Even voorstellen 

Ik ben Kim van de Laar en ben 21. Ik woon in Gemert.  

Mijn hobby's zijn schilderen, piano spelen, lezen en afspreken met mijn 

vrienden.  

Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd en ik werk nu al een tijdje als 

vervanger bij Stichting GOO. Op deze manier zie ik veel verschillende 

scholen en klassen. Vanaf de kerstvakantie tot aan het einde van het 

schooljaar mag ik op de woensdag in groep 5b werken samen met juf Ilse. 

In groep 5 ben ik inmiddels al goed ontvangen. Ik kijk er naar uit om er 

nog een mooi schooljaar van te maken.  

Als er ooit vragen zijn, loop vooral een keer binnen. 

 

Bij terugkomst van de optocht krijgen de kinderen op school een traktatie en wordt er verder 

carnaval gevierd o.a. in de aula. 

Ook de 2 carnavalsverenigingen zullen die ochtend onze school bezoeken. We weten zeker dat 

jeugdprins Jort en jeugdprinses Juul van de Knöllekes, beiden uit groep 8a, extra genieten van deze 

ochtend. 

De bekendmaking van onze eigen jeugdprins en jeugdprinses van KC Octopus zal plaatsvinden op 

vrijdag 10 februari. Altijd weer een spannende gebeurtenis.  

Op donderdag 16 februari gaan de groepen 1 t/m 4 in de aula al carnaval vieren. Ook de kinderen 

van de groepen 5 t/m 8 mogen op donderdag in carnavalskleding naar school komen.  

Allen heel veel plezier! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

wist u dat... 

 

     De handboogclub  

Hallo, vind jij handboogschieten leuk? Meld je dan aan bij  

handboogvereniging Doele Willem lll. 

 

Je mag dan 3 maanden proefschieten om te kijken of je het  

leuk vindt. Elke dinsdag en donderdag van 18:30 tot 19:30  

zijn de trainingen.  

 

Wat is boogschieten? 

Je hebt een boog en die trek je dan uit met een pijl er op, (je schiet met 3 pijlen) en 

dan zet je je tab tegen je kin, richt je en laat je los (een tab gebruik je zodat je geen 

pijn krijgt aan je vingers).  

 

Wij vinden de lessen leuk en gezellig, als je aan het schieten bent mag je  

niet praten, maar als je hebt geschoten wel. Je kan ook wedstrijden 

schieten. En dat is ook erg gezellig. 

 

Hopelijk zien we jullie binnenkort bij ons op de club! 

 

                                                              Dit is het logo van onze club. >>>  

Groetjes, 

Mara, Lieke, Bo, Mees en Guus, groep 7a 

Als je vragen hebt kun je die altijd aan ons vragen, of kijk op de website  

van onze club: https://doelewillem3.nl/ 

 

  

 

 

• We vanochtend bezoek gehad hebben naar aanleiding van de vierjaarlijkse ARBO - 

Risico-inventarisatie? 

• Dat we alle eisen in beeld hebben en goed hebben weggezet in een plan van aanpak? 

 

Lotte, Siep, Suus, Bram en Sven uit groep 3a    

https://doelewillem3.nl/


 

SLOEPIE  

Kom gezellig naar ons toe……. 

De leiding heeft er weer ontzettend zin in 

 
PLAATS:  MFC DE HORST TE VENHORST 
WANNEER:  VRIJDAG 27 januari 2023 
UUR:   18.30-20.30 
WIE:   IEDEREEN VANAF GROEP 6 T/M 13 JAAR 
ENTREE:  1 EURO 
ORGANISATIE: LEIDING EN BESTUUR SLOEPIE  
 

LET OP 18.30u begint het sloepie en om 18.45u gaan de deuren 
dicht en laten wij er niemand meer in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De volgende Sloepieavonden zijn op 3 februari , 10 maart , 17 maart, 7 april en 12 mei. 
Noteer deze in jullie agenda. 
 
Ter info: 

• Gelieve geen mobiel mee te nemen 

• De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein.  
Dus bij deze vragen wij, om Uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven. 

 


