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Indy uit groep 8c wint de voorleeswedstrijd van de gemeente Boekel!
‘Gisteren was het zo ver, de Regio Finale van de Nationale Voorleeswedstrijd.
Aangezien Indy onze schoolkampioen is, mocht zij hier aan meedoen! We gingen met de
hele klas naar Nia Domo. Daar mochten de 4 schoolwinnaars van gemeente Boekel hun
fragment voorlezen. Ze heeft voorgelezen uit het boek Code Kattenkruid van Jacques
Vriens. Dit boek gaat over een jongen, Stijn die een opa heeft die euthanasie wil plegen.
Opa wil zelf bepalen hoe hij zijn leven leidt. Maar hij wil ook zelf bepalen hoe dat leven
eindigt…
Indy kreeg mooi commentaar van de jury. Ze vonden het
erg knap dat ze over dit onderwerp kon voorlezen. De hele
zaal was muisstil toen Indy aan het woord was.
Omdat Indy zo mooi had voorgelezen en de klas haar zo
goed heeft aangemoedigd heeft ze GEWONNEN!! Dit
betekent dat ze door is naar de volgende ronde, de
Provinciale Finale die op 7 maart plaats vindt. Wij zijn
super trots op Indy!!
Groetjes groep 8c’

Crea ochtend groep 1 t/m 4
Zoals bekend vervalt de crea-doe ochtend voor groep 1-4
van vrijdag 31 januari i.v.m. de staking. Deze crea-doe
ochtend staat nu gepland op vrijdagochtend 14 februari van
11:00 uur tot 12:15 uur. Na 14 februari staat de laatste creadoe ochtend gepland op vrijdag 20 maart.

kalender
22 januari-31 januari
Voorleesdagen

30 en 31 januari
Staking basisschool
(Cra-ochtend groep 1-4
vervalt)

7 februari 2019
Creaochtend groep 5-8

10 februari
Rapporten groep 3-4
Adviesgesprekken groep 8

11 februari
10 minutengesprekken
groep 3-4
Adviesgesprekken groep 8

12 februari
Kindcentrumraadvergadering

13 februari
Studiedag: kinderen van
groep 1 t/m 8 vrij

14 februari

18 februari
Kennismaking instroom
nieuwe kleuters
10- minuten gesprekken
groep 3-4

24 t/m 28 februari
carnavalsvakantie

2-3-5 maart
10 minuten gesprekken
groep 1-2

Opening Nationale Voorleesdagen bij de kleuters
Vanmorgen hebben de peuters en de groepen 1-2 de Nationale Voorleesdagen geopend door het
kijken naar een poppenkastverhaal. Tijdens het poppenspel werd het prentenboek van het jaar
'Moppereend’ aangeboden aan één van de juffen, om voor te lezen in de groepen. In de loop van
de week wordt er speciaal voorgelezen. En wel door leerlingen uit de groepen 8!
Groep 8 gaat ook voorlezen bij de peuters!
We wensen alle kinderen superveel
lees- en luistergenot!!!

Waarom is (thuis) voorlezen zo belangrijk?
Door prentenboeken voor te lezen maken de kinderen kennis met allerlei onderwerpen. Het
leent zich uitstekend om in gesprek te gaan met het kind. De kinderen leren bijvoorbeeld
emoties herkennen en benoemen. Ze nemen kennis tot zich over bijvoorbeeld dieren en de
seizoenen. En ze leren veel begrippen, zoals hoog en laag en dik en dun.
Het is bevorderlijk voor de relatie tussen ouder en kind. Je hebt een fijn, ontspannen
moment samen. Je onderneemt samen een leuke activiteit. Heel anders dan wanneer je
beide passief op de bank naar de televisie kijkt. Je hebt interactie samen, een positief
moment.
De woordenschat van de kinderen wordt enorm vergroot door voor te lezen. Dat helpt hen
om zich op alle andere gebieden beter te ontwikkelen. Het taalgebruik in een boek is
complexer dan het taalgebruik tijdens spel. Voorlezen draagt bij aan een grotere
woordenschat. Kinderen met een grotere woordenschat worden vaak ook nog eens betere
lezers. Ook leren ze door het voorlezen luisteren naar wat iemand zegt en de concentratie
wordt vergroot. Tevens wordt de fantasie van kinderen gestimuleerd, net zoals hun
creativiteit.
Voorlezen draagt bij aan een beter lees/ tekstbegrip. Samen met een goede woordenschat
vergroot dat het succes in het vervolgonderwijs. Voorlezen/ lezen blijft dus belangrijk ook al
zitten kinderen al in de bovenbouw!
Redenen genoeg dus om elke dag even tijd te nemen voor dit gezellige momentje samen!
Veel plezier daarbij!

Oproep voor Octobieb
Zit je graag tussen de boeken, vind je het belangrijk dat de kinderen gebruik kunnen
blijven maken van onze mooie Octobieb en heb je wat tijd over? Dan zijn we zoek naar jou!
Per augustus 2020 zijn we op zoek naar een ouder die samen met Marieke de Octobieb wil gaan
coördineren. Wat houdt dit in?
- als er nieuwe boeken zijn aangeschaft door school, maak je deze klaar zodat ze kunnen worden
uitgeleend.
- je bent het aanspreekpunt voor de hulpouders van de Octobieb
- je houdt in de gaten hoe het gaat met het uitlenen van boeken; zijn er veel boeken te laat?; je
zorgt dat reserveringen bij de juiste kinderen komen.
Hoeveel tijd kost het om coördinator te zijn?
Reken op 6 middagen (2,5 uur) per schooljaar.
Het is ook fijn als je daarnaast ook helpt bij het uitlenen en innemen van de boeken, zodat je zelf
ook het uitleensysteem goed kent. Dit kost je een half uur per week.
Dus heb je interesse? Wil je hier meer informatie over?
Stuur een bericht naar Mirjam mirjamvdtillart@gmail.com of naar Marieke
mariekevandenakker@hotmail.com

Respectweken: Communicatie
Zó leren luisteren dat de ander zich gehoord voelt
Zó leren praten dat de ander je begrijpt
De Respectweken zijn afgesloten. Waardevolle spelletjes, lessen,
opdrachten gesprekken, oefeningen, verhalen, huiswerk rondom het thema
Communicatie. De thuisopdracht over muziek hebben we besproken in de
klas. Kinderen geven aan dat ze elkaar daardoor ook beter leren kennen.
Natuurlijk wordt hetgeen er geleerd wordt toegepast in de praktijk, dus
gedurende de dag. Vaak hoor je de leerkracht zeggen: ‘Dit is ook een
respectpunt!! ‘
De kinderen begrijpen meteen wat de juf bedoelt . Ook bij u thuis?

Het letterfeest van groep 3
Mike en Janne vertellen over het letterfeest: ‘We kwamen van de gym af, toen was er een grote
verrassing: alle vaders en moeders zaten in de klas en daar mochten we letterspelletjes mee doen
omdat het een letterfeest was, een echte verrassing. De uitleg stond al op het bord. We hebben
letterbingo in de klas gedaan. We deden met de ouders een letterspeurtocht door de hele school. We
hadden koekjes gemaakt, en daar mochten we met glazuur letters op spuiten met die tubetjes. En als
je een zwarte letter had, dan kreeg je een blauwe mond. En we kregen allemaal ranja en de vaders
en moeders en opa’s en oma’s allemaal koffie en thee. We kunnen al heel goed lezen. We hebben
bijna alle letters geleerd, behalve de griekse y, de q en de x. En we hebben ons letterdiploma
verdiend, die hebben we ook gekregen.’

De beste wensen en wij wensen jou…
‘Wij (de bovenbouw groepen) hebben vorige week het Octopodium
gehad over wensen. De optredens waren goed gegaan. Er waren liedjes en toneelstukjes over elkaar
helpen. Wij (groep 5a) hadden hartjes gemaakt en daarop hadden wij onze wensen geschreven. Bij
juffrouw Hanny hadden wij ook veel geoefend met het liedje. Onze wensen hebben wij op het podium
voorgelezen en het liedje past bij de wensen. Met het refrein deden wij heel goed mee en we vonden het
heel leuk om te zingen!’
Groetjes, Phileine en Fedde (5a) Wij wensen jullie een fijn 2020!

Breakdancegroep BreakSquad komt naar Octopus
Voor kinderen van groep 5 t/m 8!!
BreakSquad, een professionele breakdance groep en bekend als finalisten van "Holland's Got
Talent 2019", komt naar de Octopus voor een aantal dans workshops!! Wil jij les krijgen van deze
fantastische breakdancegroep? Schrijf je snel in voor de workshops op dinsdag 3, 10
en 17 maart. Drie weken lang ga je aan de slag met BreakSquad. Je gaat een
stukje verder dan alleen de basis van breakdance. Je krijgt op deze manier de
praktijk en het gevoel van breakdance écht mee.
Voor slechts € 10,- kun je drie weken op rij deelnemen aan deze spectaculaire
workshops. Voor wie: Kinderen van groep 5 t/m 8
Tijd: van 15.45-16.45
Waar? In de sporthal, wel verzamelen in de aula.
Meld je snel aan vóór maandag 10 februari
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Sportactiviteiten
Mikspelen: Groep 1 t/m 5: Maandag 27 januari, 3 februari.
Iedere les 3 nieuwe spellen die te maken hebben met mikken. De eerste 3
spellen zijn: Gold Digger - Roller bal - Sjoelen
Benieuwd wat we nu precies gaan doen? Meld je aan via de link!
Alles mag op donderdag! Groep 5 t/m 8: Donderdag 23 januari.
Kom gezellig met z’n allen sporten op donderdagmiddag! Aan jou de keus
wat je gaat doen. Denk aan trefbal, voetbal of misschien wel turnen!

.

* De kosten bedragen €1,- per keer: graag betalen bij de balie
of administratie.
* De activiteiten vinden plaats van 15.45 u tot 16.30 u.
* De kinderen verzamelen zich om 15.30 u in de aula
van school en worden daar opgevangen.
* Opgeven kan tot uiterlijk 13.00 uur op de dag van
de activiteit, bij voorkeur via de betreffende link.
* Ophalen vanaf 16.25/16.30 u. in het kleedlokaal van de sporthal.

wist u dat...
Octopdium groep 5 t/m 8

•
•
•
•

Juf Yoni afgelopen woensdag de finale heeft bereikt van Skills Heroes in Groningen?
Dit al een hele mooie prestatie is van Yoni?
Ze in de week na carnaval hiervoor 3 dagen naar Leeuwarden moet?
Wij haar daarvoor alvast heel veel plezier en veel succes wensen?

Avonden vanuit het Samenwerkingsverband
voor ouders en leerkrachten over autisme
Ouderavond ‘Heeft mijn kind autisme… en wat dan?’ op 11 februari
2020
Een vermoeden van autisme kan leiden tot een diagnose. Een
diagnose kan leiden tot begeleiding en behandeling. Begeleiding
en behandeling is voor veel ouders en kinderen helpend. Er komt
duidelijkheid en steun. Er kunnen adviezen of interventies komen voor angst, probleemgedrag of
andere zaken die spelen. Uit onderzoek blijkt dat vroege interventie helpend is om de ontwikkeling van
kinderen met een autismespectrumstoornissen positief te stimuleren.
Helaas gaat hier vaak een enorme zoektocht voor ouders aan vooraf. Waarom, wanneer, bij wie vraag
ik advies en een diagnose? Welke hulp kan ik krijgen? Wie financiert dat? Als school wil je daarin
adviseren en doorverwijzen, maar vaak is het ook voor de professional een zoektocht.
Op 11 februari houdt het samenwerkingsverband po Helmond een ouderavond over dit thema onder
de titel “Heeft mijn kind autisme…..En wat dan?” De avond gaat over wat te doen als er een
vermoeden van of diagnose autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen?
Er zal iemand van het Autisme Steunpunt aanwezig zijn en één of meerdere zorgaanbieders.
De ouderavond is op dinsdag 11 februari van 19:30 tot 21:00 uur in het gebouw van de Antoon van
Dijkschool aan de Berkveld in Helmond.
Autisme Belevings Circuit voor ouders en professional samen.
Op 23 maart 2020 organiseert het samenwerkingsverband PO Helmond Peelland een ABC voor
ouders. Afgelopen jaar hebben we dat ook gedaan en vonden mensen het een waardevolle ervaring.
De opzet is dat een medewerker van een school komt samen met een ouder van een kind met
autisme. Het doel is dat je zo in gesprek gaat met elkaar over de impact van het autisme op het kind,
ouders en school en komt tot meer begrip en afstemming. Het autisme belevingscircuit wordt gegeven
door medewerkers van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant.
Werk je op een school in het samenwerkingsverband Helmond po met een kind met autisme en diens
ouders?
Wil je samen met die ouder autisme beleven? Nodig dan een ouder uit en kom samen naar het ABC in
Helmond op maandag 23 maart 2020 van 19:00 tot 21:30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Meer informatie:
Stuur deze informatie a.u.b. door naar ouders van kinderen met autisme.
Mocht je interesse hebben in het ABC of de ouderavond neem dan contact op met het SWV Helmond
po. Mail: po@swv-peellandpo.nl
Je bent ook welkom op het Autisme Steunpunt in Eindhoven:
Op 14 januari 2020 in de avond geven we het Autisme Belevings Circuit
Op 3 februari 2020 verzorgen we een avondlezing ‘Autisme en executieve functies’
Team Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
www.autismesteunpunt.nl
info@autismesteunpunt.nl
088 – 2140102
SWV Helmond Peelland PO
www.swv-peelland.nl
po@swv-peellandpo.nl
0492 - 511232

