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Organisatieontwikkeling
stichting GOO
Hierbij informeren wij u over ontwikkelingen binnen onze stichting:
Er vindt een herinrichting van de locatiestructuren plaats tussen nu en 1 april 2020, waarbij er gewerkt gaat
worden in vier clusters. Ieder kindcentrum en/of opvanglocatie zal met ingang van het nieuwe schooljaar tot
een cluster behoren. Dit betekent dus een intensieve samenwerking tussen meerdere GOO locaties. De
clusters gaan aangestuurd worden door één clusterdirecteur per cluster.
Op dit moment kunnen wij u mededelen dat de volgende personen een functie gaan vervullen als
clusterdirecteur: Femke Verhaaren, Argo van den Bogert, Erik Verhoeven en Mireille Janssen.

Tussen nu en 1 april a.s. komt er meer duidelijkheid over
de overige functies en posities per locatie. Tot 1 april
verandert er op de locatie van uw kind niets. U wordt
hierover tijdig geïnformeerd.
Mocht u op dit moment meer vragen hebben dan kunt u
deze stellen bij de huidige directie van het kindcentrum.

Prins Teun en Vorst Liam

kalender
22 januari-31 januari
Voorleesdagen

30 en 31 januari
Staking basisschool
(Crea-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

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
3 maart
Instroom nieuwe kleuters

4 maart
- Ouderavond Kindpark
RESPECT. Boekel:
Communiceren met
kinderen

Een bericht van Prins Teun en Vorst Liam
‘Hallo allemaal,
Wij zijn jeugdprins Teun en jeugdvorst Liam.
Wij zijn erg blij dat wij gekozen zijn als jeugdprins en jeugdvorst.
We hadden het niet verwacht, maar hadden er wel op gehoopt.
We hadden er al jaren van gedroomd en toen was het moment
eindelijk daar!
We vonden het een beetje spannend maar hadden
er wel heel veel zin in.
Er staat ons nog veel te doen de komende periode.
We kijken uit naar a.s. zondag, dan is onze jeugdreceptie.
Ons motto is:
‘Dit jaar loopt het met carnaval helemaal uit de hand.
Met jeugdprins Teun en Jeugdvorst Liam van Knollenland!’

Workshop Communiceren met kinderen
Op woensdag 4 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur is er op KC Octopus een workshop
‘Communiceren met kinderen’. Goed communiceren helpt om bestaande problemen op te
lossen en werkt preventief voor het ontstaan van problemen, het helpt je relatie met kinderen te
verbeteren. Meld u gauw aan bij kvlanen@hotmail.com
Voor meer informatie: zie de flyer
op pagina 4 van deze Octopost.

Houten kralen en knopen.
De groepen 2 zijn op zoek naar grote houten kralen in
allerlei kleuren en vormen. Tevens kunnen ze ook allerlei
verschillende soorten knopen gebruiken. Heeft u thuis nog
iets liggen, dan mag uw kind dat afgeven bij een van de
groepen 2.
Alvast bedankt, namens de juffen van groep 2.

Aanpassing speelterrein
In een uitgebreid overleg met BTL is
geconstateerd dat het plein niet geworden is
wat we ervan mochten verwachten en dat e.a.
dus aangepast / verbeterd gaat worden. De
aanpassingen zijn doorgesproken en
alternatieven zijn afgestemd. In de huidige
planning starten de werkzaamheden hiervoor
op maandag 10 februari en wordt de
oplevering gepland in de week van 16 maart
(week 12). Uiteraard proberen we de overlast
tijdens de werkzaamheden te beperken en
wordt de veilige speelomgeving voor de
kinderen gedurende deze periode
gewaarborgd.

Honden op het schoolplein
Het komt af en toe voor, dat er honden
meegenomen worden op het schoolplein bij
het wegbrengen en ophalen van kinderen.
Dit is niet de bedoeling, zoals ook op het
bordje bij de ingang vermeld staat.
Wij rekenen erop, dat u hiermee rekening wilt
houden.

Wegafzetting
Op vrijdag 14 februari organiseert KC de
Regenboog, het verkeersproject
Streetwise.Hiervoor is een stuk weg nodig en
dit stuk zal afgezet worden.
In overleg met de gemeente zal tussen 08.30
uur en 12.00 uur de Parkweg ter hoogte van de
hoofdingang van het gebouw van de
Regenboog afgesloten zijn voor verkeer. (zie
plattegrond).
Je kunt er wel met de fiets en te voet door.

Breakdancegroep BreakSquad
komt naar Octopus!
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 u.
Waar? In de sporthal, wel verzamelen in de aula.
Meld je snel aan vóór maandag 10 februari

j

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...
Letterfeest groep 3

• De groepen 8 weer flink aan het oefenen zijn voor de Music Special?
• De uitvoering op 19 maart in De Eendracht in Gemert zal plaats vinden?
• Deze datum alvast genoteerd kan worden ?

Kom ook naar de workshop ‘COMMUNICEREN MET KINDEREN!’
Wie kent het niet..? Dat gevoel van machteloosheid als er weer eens strijd is. Frustraties
of boosheid omdat je kind niet doet wat je vraagt. Om vervolgens overmand te worden
door schuldgevoelens omdat je bent uitgevallen en misschien wel iets te boos geworden
bent. Maar waarom luistert hij dan ook niet!?
De kinderen zijn tijdens de BOOSTweken aan de slag geweest met het thema: ‘communicatie’. De
doelen hierbij waren; zó luisteren dat de ander zich gehoord voelt en zó praten dat de ander je
begrijpt.
En nu is het de beurt aan de ouders/verzorgers. Deze avond helpt je je relatie met kinderen te
verbeteren en meer plezier te beleven aan het omgaan met kinderen. Want goed communiceren
helpt om bestaande problemen op te lossen en werkt preventief voor het ontstaan van problemen.
Meld je gauw aan bij kvlanen@hotmail.com voor de workshop op 4 maart op Kindcentrum
Octopus! Laat je inspireren en ga de volgende dag al met nieuw verworven tools aan de slag.

