
 

 

kalender 

 

   

   10 februari  13 en 15 februari  14 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 

 

         
         

 14  en 16 februari  17 februari  20 t/m 24 februari  27 februari  
 Adviesgesprekken groep 8  Carnavalsfeest met om 

10.30 Carnavalsoptocht 
 Voorjaarsvakantie   Mad science techniekshow  

         
         

 28 februari  7 maart   10 maart  16 maart  
 Start nieuwe kleuters  KunstBoeven dans 5-6 in 

Parktheater Eindhoven 
 Afsluiting Qrabbl dans 

 
 Kunstboeven muziek  

groep 7en 8 
 

 Hoofdluiscontrole        
         
         
         

 

   Scholenoptocht 
Beste ouders / verzorgers,  

17 Februari start het carnavalsfeest 2023. Dit jaar organiseren we met de 3 verschillende scholen 

binnen ons Kindpark samen weer een scholenoptocht. Weliswaar is deze korter dan voorgaande 

keren, maar zeker nog de moeite waard!  

De optocht start om 10.30 uur en loopt vanaf het schoolplein naar het verzorgingshuis St. Petrus, 

daar omheen en dan weer terug naar school. De plattegrond vind je op de volgende pagina. 

Het thema van dit jaar is ‘Samen groen, SAMEN doen’.  

Vanuit dit oogpunt is het ook niet wenselijk dat er confetti en serpentines gebruikt worden.  

 

De twee carnavalsverenigingen uit Boekel én een ware blaaskapel lopen ook mee in de stoet.  

We nodigen jullie van harte uit om hierbij (ook verkleed) te komen kijken.  

                        

                                                                 De Uilenspiegel, De Regenboog en Octopus  

 

 

 

 

 

   Brigadiers carnavalsoptocht gezocht 
Voor vrijdag 17 februari aanstaande zijn we op zoek naar een zestal 

ouders die ons willen begeleiden bij het veilig oversteken tijdens de 

carnavalsoptocht. Mocht je ons hierbij willen helpen, dan mag je dit 

kenbaar maken bij juffrouw Daisy (groep 1/2) of meester Marc (groep 

6). Zij zullen dan e.e.a. nader toelichten. Bedankt alvast. 

 

 

octopost   
8-2-2023 - nr. 20 

 

Groep 8 B: 
 masker: knip-plakwerk  



 

  

     GOO Klachtenregeling  

Stichting GOO heeft een nieuwe interne klachtenregeling opgesteld voor opvang  

en onderwijs. Op de volgende pagina’s staat deze afgedrukt.. 

 

Waarom een klachtenregeling?  

GOO doet er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang en onderwijs  

te bieden. Toch kan er iets zijn waar je als ouder ontevreden over bent. In dat geval  

vinden we het belangrijk dat we hiervan op de hoogte worden gesteld en dat je hiervoor  

bij ons terecht kunt. Daarom hebben wij een interne klachtenregeling. Hierin beschrijven we hoe onvrede 

bij ons kenbaar kan worden gemaakt en hoe een klacht kan worden ingediend. Het doel van de 

klachtenregeling is het bieden van een zo objectief mogelijke beoordeling van een klacht en het zorgvuldig 

behandelen van een klacht. Bij het oplossen van de klacht streven we naar tevredenheid van alle 

betrokken partijen. De uitkomst benutten we ter verbetering van de kwaliteit van de gehele organisatie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wist u dat... 

 

PROCEDURE MEER WETEN?  De volledige werkwijze voor klachtafhandeling is vastgelegd in de 

klachtenregeling. Deze vind je op onze website: www.stichtinggoo.nl  Bespreek de kwestie zo snel 

mogelijk met de persoon die erbij betrokken is of was. De betrokken medewerker probeert de situatie in 

overleg met jou op te lossen op een manier die voor beide partijen bevredigend is. Komen jullie er samen 

niet uit of ben je niet tevreden over de oplossing? Neem dan contact op met de leidinggevende van de 

betrokken medewerker. Is het probleem nog steeds niet naar tevredenheid opgelost? Dan kun je een 

formele klacht indienen bij GOO. Een formele klacht indienen moet altijd schriftelijk en kan via ons online 

klachtenformulier, per e-mail of brief aan de bestuurder. Na ontvangst van de klacht krijg je een 

bevestiging en informatie over welke stappen er worden gezet om de klacht op te lossen en binnen welke 

termijn. De bestuurder beoordeelt de klacht en komt tot een schriftelijk en gemotiveerd oordeel. Een 

formele klacht kan toegestuurd worden aan:  

Stichting GOO t.a.v. bestuurder Postbus 157 5420 AD Gemert E: info@stichtinggoo.nl  

Externe klachtafhandeling Ben je na afloop niet tevreden over de behandeling van jouw klacht 

volgens onze interne klachtenregeling en/of over het resultaat? Dan kun je ook extern jouw klacht 

indienen. Let op: voor het extern indienen van een klacht over opvang is een andere route van 

toepassing dan bij een klacht over onderwijs. Voor gratis informatie, advies, bemiddeling en mediation 

kun je terecht bij het onafhankelijke:  

Klachtenloket Kinderopvang: Klachtenloket Kinderopvang Postbus 90600 2509 LP Den Haag T: 0900 - 

1877 W: www.klachtenloketkinderopvang.nl  Biedt het Klachtenloket Kinderopvang geen bevredigende 

oplossing of wens je geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kun je tegen een 

beperkte vergoeding (klachtengeld) terecht bij De Geschillencommissie Kinderopvang. Deze doet een 

bindende uitspraak voor beide partijen. Geschillencommissie Kinderopvang Postbus 90600 2509 LP 

Den 3 Haag T: 070 - 310 53 10 W: www.degeschillencommissie.nl  

• We erg benieuwd zijn wie dit jaar prins en prinses  

van ons Kindcentrum worden? 

• A.s. vrijdagochtend we het allemaal weten?  

 

Klachten onderwijs:  Voor klachten over onderwijs kun je terecht bij de onafhankelijke Landelijke 

Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Stichting Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht T: 

030 - 280 95 90 E: info@onderwijsgeschillen.nl  W: www.onderwijsgeschillen.nl  De LKC kan gratis 

bemiddelen door middel van mediation of kan een formele procedure starten. Bij een formele procedure 

behandelt de LKC de klacht op een zitting, waarna de LKC de klacht beoordeelt. Dit advies is niet 

bindend.  

Alle klachten die wij schriftelijk ontvangen nemen wij anoniem op in ons jaarlijkse klachtenverslag. Deze 

brengen we onder de aandacht van ouders en bespreken we met de medezeggenschapsorganen. Ook 

zijn wij verplicht het klachtenverslag  naar de toezichthouder van de GGD te sturen. 

 

Binnenkort kunt u de folder ‘Goo klachtenregeling op de website van  

                    school terugvinden, of een papieren versie opvragen bij school. 
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