
 

 

kalender 

 

   

   1 maart  7 maart    9 maart  
   Hoofdluiscontrole 

Kindcentrumraad 
 KunstBoeven dans 5-6 in 

Parktheater Eindhoven 
  Octopodium met ouders 

(Afsluiting Qrabbl dans) 
8.50 u.: groep 1-2c 6a en 7a 

 

          
          

 10 maart  16 maart  21 maart   23 maart  
 Octopodium met ouders 

(Afsluiting Qrabbl dans) 
11.00 u.: groep 7b, 8a en 5b 
11.45 u.: groep 1-2a, 8b 5a 

 Kunstboeven muziek  
groep 7 en 8 

 Fietscontrole groep 7   Informatie avond nieuwe 
kleuters 

 

          

 24 maart  28 maart  29 maart   30 maart  
 Crea-ochtend groep 1-4  Kennismaking instroom 

nieuwe kleuters 
 Paasspeurtocht groepen 

1 en 2 
  Verkeersexamen theorie  

     Kindcentrumraadvergadering     
          
          
          

 

    Schoolvakanties schooljaar 2023-2024 
Onderstaand vind je de indeling van de vakanties van het nieuwe schooljaar:  

 

Herfstvakantie  maandag 16 okt. 2023 t/m vrijdag 20 okt. 2023 

Kerstvakantie  maandag 25 dec 2023 t/m vrijdag 5 jan.   2024 

Voorjaarsvakantie maandag 12 feb. 2024 t/m vrijdag 16 feb. 2024 

2e Paasdag  maandag   1 apr. 2024    

Meivakantie  maandag 22 apr. 2024 tm vrijdag  3 mei  2024 

Hemelvaart  donderdag 9 mei 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024 

2e Pinksterdag maandag 20 mei 2024    

Zomervakantie maandag   8 juli  2024 t/m vrijdag 16 aug. 2024 
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Carnaval 2023 op Octopus  



 

  
     Dansvoorstelling voor groep 5 en 6  

                             in Parktheater  Eindhoven 

A.s dinsdag ochtend 7 maart mogen de groepen 5 en 6  

naar het Parktheater in Eindhoven. Daar gaan ze kijken naar de dansvoorstelling de Troostprijs 7+ 
“Van de maan af gezien, zijn we allen even groot” (Multatuli, Idee 155) 

Reprise 

Als we kijken naar de sterren aan de hemel, zijn mensen klein en onbelangrijk. Dat kan niet! Dus 

maken we van onszelf sterren. We houden toespraken, we maken erepodia. We slaan elkaar op de 

schouders en belonen elkaar met prijzen. We benoemen onszelf tot winnaars. We delen lintjes uit, 

medailles, bekers. We bouwen prijzenkasten tot aan het plafond onder het motto ‘The sky is the limit’. 

We vergelijken, willen ons onderscheiden en gaan de strijd aan met elkaar. 

En toch…. En toch zijn en blijven we nietige wezens in een overweldigend universum. 

Elke prijs is een troostprijs. 

Ben je benieuwd? meer informatie vind je in de volgende link.  

 

https://www.destilte.nl/nl/voorstellingen/voorstellingen/de-troostprijs-7/ 

 

De kinderen gaan naar Eindhoven met de bus. Voor busvervoer is gezorgd vanuit budget van CMK, 

Cultuur met Kwaliteit.  

Wij wensen alle kinderen heel veel plezier  

bij deze bijzondere voorstelling.  

 

Vrijdag 10 maart 2023 

11.00 uur: Groep 7b, 8a en 5b 

11.45 uur: Groep 1-2a, 8b en 5a 

   Octopodium met ouders: Dans en muziek    
Beste ouders, 

De afgelopen periode hebben alle kinderen mogen genieten van lessen m.b.t. dans en muziek. De 

kinderen hebben wekelijks met veel plezier geoefend en gewerkt aan een dans of muziekstuk.  

Een aantal groepen willen de dans of de muziek graag aan jullie laten zien of horen in de vorm van 

een Octopodium. 

Hieronder zie je op welk moment welke groep gaat optreden. De groepen die er niet bijstaan, 

verzorgen op een ander moment dit schooljaar een optreden voor ouders.  

 

Donderdag 9 maart 2023         

8.50 uur: groep 1-2c, 6a en 7a 

 

Ieder kind mag 2 gasten uitnodigen. De aula is 10 minuten voor 

aanvang van het optreden geopend voor publiek.  

 

Groeten namens alle artiesten van KC Octopus 

 

https://www.destilte.nl/nl/voorstellingen/voorstellingen/de-troostprijs-7/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

wist u dat... 

 
• Onze kleuters gestart zijn met het thema : Het restaurant? 

• Er in de hal een groenteboer, bakker en slager te vinden zijn om bijvoorbeeld de voorraad voor de 

restaurants in de kleuterklassen aan te vullen? 

• De hulpjes tussen de middag in deze ‘ restaurants’ mogen genieten van een echte kop warme soep?  

 

• We met z’n allen enorm genoten hebben van de Boekelse scholencarnavalsoptocht 2023 met voorop 

een heus dweilorkest, bestaande uit leerkrachten, ouders en andere Boekelse muzikanten?  

• De broodjes knakworst, na afloop van deze optocht heerlijk smaakten?  

• Ook de carnavalsfeesten op donderdag en vrijdag in de aula erg gezellig waren? 

• Wij ouders van de ouderraad en verkeersouders weer veel dank verschuldigd zijn voor alle hulp? 

 

 

     Experimenteren met de gekke professoren  

                                           van Mad Science! 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op  

Octopus, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

Afgelopen maandag hebben de kinderen al kunnen genieten van de spectaculaire science  

show. De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten 

en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en  

stimuleren een onderzoekende leerhouding.   

Schooljaar 2022-2023 begeven we ons in de wereld van de Wetenschap. Denk aan: Luchtvaart 

en aerodynamica zweefvliegtuig bouwen en laten zweven - De detective met zintuigentest 

handschriften en vingerafdrukken - Scheikunde in de keuken met alledaagse ingrediënten - 

Architecten, bruggenbouwers, structuren - Elektriciteit en de stroomkring - Sloten en sleutels, 

geluidsmeters en te gekke lasersystemen en alarmsysteem!  

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter 

hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn 

immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen informatie 

mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op onze school. 

 Data van de cursus: 

Dinsdag: 11-4-2023 

Dinsdag: 18-4-2023 

Dinsdag: 9-5-2023 

Dinsdag: 23- 5-2023 

Dinsdag: 30-5-2023 

 

Starttijd: 15:45 (lessen duren  

60 minuten) 

Inschrijven kan via inschrijven.mad-

science.nl 

Deelname bedraagt € 79,50 per kind. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsender6.zohoinsights1.eu%2Fck1%2F13ef.4aba358de%2F8dfb8e80-b298-11ed-81b6-52540063e0e7%2Ff95ec803a85ef4fbc7c85680b29ebf4ff7ed9621%2F2%3Fe%3DIMEc%252FHHwF9C0tyJiZjGnCL3iAs768juZ0cdKUNz%252FN39A30PPhBaSb7kSI6QgZumPlImuLxqO6lRZuPP0TzSAMA%253D%253D&data=05%7C01%7C%7Ce2a6b81fa1814fef60d508db1a252a0d%7C08cc6bc7d45a461e831d7a2bca25de74%7C0%7C0%7C638132519142531711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TQ1MKdn8LRK%2F0wjfZ7NilKyxwbPdnsh94AsA9wfEujE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsender6.zohoinsights1.eu%2Fck1%2F13ef.4aba358de%2F8dfb8e80-b298-11ed-81b6-52540063e0e7%2Ff95ec803a85ef4fbc7c85680b29ebf4ff7ed9621%2F2%3Fe%3DIMEc%252FHHwF9C0tyJiZjGnCL3iAs768juZ0cdKUNz%252FN39A30PPhBaSb7kSI6QgZumPlImuLxqO6lRZuPP0TzSAMA%253D%253D&data=05%7C01%7C%7Ce2a6b81fa1814fef60d508db1a252a0d%7C08cc6bc7d45a461e831d7a2bca25de74%7C0%7C0%7C638132519142531711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TQ1MKdn8LRK%2F0wjfZ7NilKyxwbPdnsh94AsA9wfEujE%3D&reserved=0


 

  

Lezingenreeks Goed Leven: Communiceren met kinderen 

Eerste lezing van de reeks Goed Leven 

In de lezingenreeks Goed Leven van VELT-Gemert en Bibliotheek De Lage Beemden verzorgt trainer 

Karin Kersten van Karin & Co een miniworkshop ‘communiceren met kinderen’. 

In deze interactieve miniworkshop leer je een aantal waardevolle inzichten en eenvoudige tools die 

je thuis direct in de praktijk kunt brengen. Onderwerpen als toestaan en verbieden en echt luisteren 

naar je kind komen aan bod. In de workshop is voldoende ruimte voor vragen van de deelnemers. 

De miniworkshop is een onderdeel van de lezingenreeks over persoonlijke ontwikkeling. Op vier 

avonden nemen experts de bezoekers mee langs verschillende invalshoeken op het gebied van 

persoonlijk ontwikkeling. Met steeds een ander onderwerp en een andere spreker. 

Wil jij Goed Leven? Kom dan maandagavond 6 maart van 19.30 tot 21.30 uur naar VELT-Gemert, 

Hopveld 21. Kaartjes à € 7,50 zijn online te koop via bibliotheeklagebeemden.nl .  Voor leden van 

VELT kost een kaartje € 6,-. 

De andere lezingen uit de reeks: 

• Leven volgens de 4 natuurkwaliteiten | dinsdag 28 maart | 20.00 – 22.00 uur | door Soazic 

Mickers-Reek (Heelpuur) 

• Effectiever omgaan met stress | dinsdag 4 april | 19.30 – 21.30 uur | door Birgit Timmers-

Kohlmann (de Behartiger) 

• Hoogsensitiviteit: last of kwaliteit? | dinsdag 9 mei | 19.30 – 21.30 uur | door HSP trainer-

coach Floor Langenhuijsen 

 

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/1252/lezingenreeks-goed-leven-communiceren-met-kinderen/06-03-2023
https://delagebeemden.op-shop.nl/1253/lezingenreeks-goed-leven-leven-volgens-de-vier-natuurkwaliteiten/28-03-2023
https://delagebeemden.op-shop.nl/1254/lezingenreeks-goed-leven-effectiever-omgaan-met-stress/04-04-2023
https://delagebeemden.op-shop.nl/1255/lezingenreeks-goed-leven-hoogsensitiviteit-last-of-kwaliteit/09-05-2023


 

 


