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Kennismakingsgesprekken
In het kader van relatie en een goede start beginnen we dit schooljaar in elke groep met
kennismakingsgesprekken. In de groepen 1 t/m 6 is het kind daar niet bij, in groep 7 en 8 wel.
Het doel is om samen met u als ouders (en dus ook met de leerling in de bovenbouw) te
kijken wat belangrijk is om van elkaar te weten voor een succesvol schooljaar.
Door de Coronamaatregelen zijn het wel onlinegesprekken. Vorig schooljaar hebben we als
team verschillende programma’s uitgeprobeerd om online gesprekken te voeren; nu gebruiken
we voor de gehele school hetzelfde programma: Google Meet.
U krijgt als ouder nog een instructie hoe u dit programma kunt gebruiken.
Donderdag a.s. wordt de intekenlijst opgezet via het Ouderportaal, zodat u de gesprekstijden
voor 7 of 9 september kunt vastleggen.

Centrale informatieavond
Vorig jaar hielden we voor het eerst de informatieavonden van de
verschillende groepen op één avond. Helaas kunnen die ook niet
doorgaan in de gebruikelijke vorm.
De collega’s gaan er wel voor zorgen dat de informatie over het
werken en het aanbod die normaal gesproken dan door de
leerkracht verteld werd, op digitale wijze met u gedeeld wordt.

Slak, geschilderd door Zoey, groep 2b

kalender
24 augustus t/m 11
september
Respectweken

27 augustus

2 september

Gesprekkenplanner staat
open voor groep 1 t/m 8

Vergadering KCR
(Kind Centrum Raad)

7 en 9 september
10 - minutengesprekken
groep 1-8 (digitaal)

11 september
Afsluiting Respectweken

17 september
Praktisch verkeersexamen
groep 8

22 september
Diploma-uitreiking
verkeersexamen

30 september
Start Kinderboekenweek
KindCentrumRaad

6 oktober
Studiedag

9 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek

13 oktober
Kennismaking nieuwe
kleuters

AVG toestemmingsformulieren
Vorig jaar hebben alle ouders A.V.G. toestemmingsformulieren voor elk
kind ingevuld. Dit kon via het ouderportaal. Omdat wijzigingen elk
schooljaar opnieuw aangegeven kunnen worden, willen wij u hierop
graag attenderen. Dus wilt u een wijziging aanbrengen in de AVG
toestemmingsformulieren, dan kunt u dit bij de administratie doorgeven.

Even voorstellen…
Mijn naam is Cynthia Dings. Ik ben 22 jaar en woon in
Deurne. Vorig jaar ben ik afgestudeerd als leraar
basisonderwijs. Dit wordt dus mijn tweede jaar als
afgestudeerde voor de klas. Afgelopen jaar heb ik in de
Mortel voor de klas gestaan voor groep 3 en groep 4/5. Nu
mag ik tot aan de herfstvakantie in groep 5b op de Octopus
staan.
Buiten het werk om heb ik als hobby voetballen. Op het
voetbalveld ben ik drie keer per week te vinden. Daarnaast
organiseer ik ook mee activiteiten voor de jeugd. Voetbal is
niet de enige sport die ik graag doe. Eigenlijk sport ik in het
algemeen graag. Vandaar dat ik in de zomer vaak deelneem
aan sportevenementen.
Ik heb er in ieder geval veel zin in om op de Octopus te gaan
werken en wie weet tot snel een keer.

Ouderraad op zoek naar nieuwe leden
Nu het nieuwe schooljaar weer begonnen is, is de ouderraad weer op zoek naar een nieuwe
ouder. Heeft u een kind in groep 1 en vindt u het leuk om bij de activiteiten van school
betrokken te zijn? Dan kunt u zich nu opgeven als nieuw ouderraadslid. De ouderraad helpt
mee met het organiseren van diverse activiteiten zoals de Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
Pasen en het schoolreisje. Ook organiseren zij éénmaal per jaar een thema-avond.
Mochten er meerdere ouders zijn die graag bij de ouderraad komen, dan wordt er d.m.v.
stemmen (door ouders van de betreffende groep) een nieuw ouderraadslid gekozen.
Na 4 jaar zitting in de ouderraad is de zittingsduur van Anne-Marie Huijbregts,
ouderraadslid van groep 5, in principe verstreken. Zij stelt zich echter wel herkiesbaar.
Zijn er meerdere ouders van groep 5 die graag bij de ouderraad komen, dan zal ook daar
d.m.v. stemmen een kandidaat worden gekozen.
Lijkt u het leuk? Geeft u zich dan op door een mail te sturen naar
octopus.ouderraad@stichtinggoo.nl
Wilt u graag eerst wat informatie, dan kunt u natuurlijk altijd een van de ouderraadsleden
aanspreken of bellen. Het telefoonnummer staat op de prikbordbijlage.
Aanmelden kan tot 20 september.
.

De Octobieb
Voor dit schooljaar hopen we weer te kunnen rekenen op de hulp van onze biebouders.
Daarvoor zijn we weer op zoek naar ouders om ons hierbij te helpen.
Dus bent u een ouder die graag komt helpen in onze Octobieb, meldt u zich aan middels
onderstaande link. U kunt zich natuurlijk ook beschikbaar stellen voor de reservelijst.
Wat houdt de taak van een biebouder in?
U ontvangt een groep in onze bieb, scant de boeken die kinderen inleveren en scant de
boeken die de kinderen weer willen lenen. Daarnaast adviseert u kinderen waar ze een boek
kunnen vinden en helpt hen zoeken naar het juiste boek. Na afloop ruimt u de boeken op
waarbij u zorgt dat de boeken weer in de juiste kast komen te staan. In totaal kost het u
ongeveer 30-40 minuten per keer.
Net zoals dit schooljaar willen we de tijden zoveel mogelijk koppelen aan de schooltijden, dus
om 8.45 uur / 12.00 / 14.45 uur. Zodat het u niet overbodig veel tijd kost “midden” op een dag.
Voor vragen kunt u terecht bij biebouder Marieke v.d. Akker
(mariekevandenakker@hotmail.com) of juf Jolanda (jolanda.snepvangers@stichtinggoo.nl).
We zoeken een vaste ouder voor maandag 8.45 uur, woensdag
12.00 uur, vrijdag 12.00 uur. Reserve ouders zijn op
alle dagen welkom. Graag aanmelden via deze link

Vakantielezen
Voor de vakantie hebben de kinderen uit de groepen 3 en 4
(nu groep 4 en 5) allemaal een mooie tas met leuke boeken
meegekregen om in de vakantie te lezen. We zien al steeds
meer boeken terug komen. In deze tas zat ook een formulier met
“mijn leukste boek”. Het is de bedoeling dat kinderen dit formulier
invullen en meenemen naar school.
Op woensdag 2 september komt Trude Kordewinders, van de Boekelse
bibliotheek, een leuke activiteit doen met de kinderen in de klas, kinderen
hebben dit formulier dan nodig. Heeft u dit formulier niet meer, dan kunt u een
leeg exemplaar vragen aan de leerkracht.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind van groep 4 en 5 dit formulier bij zich heeft?
Wilt u er ook voor zorgen dat de uitgeleende boeken weer terug op school
komen?

Hoofdluiscontrole
Door de maatregelen van het coronavirus worden er op school
na de vakantie dit jaar geen hoofdluiscontroles gehouden. Wij
verzoeken alle ouders om hun kinderen regelmatig te
controleren op hoofdluis en neten en zo nodig te behandelen.
Eveneens verzoeken wij u, mocht uw kind hoofdluis of neten
hebben, dit toch door te geven aan de administratie van
school, zodat ook de ouders van klasgenoten op de hoogte
gebracht kunnen worden. Op https://www.rivm.nl/hoofdluis
kunt u duidelijke informatie vinden over hoofdluis, o.a. hoe te
controleren en hoe te behandelen.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Roos uit groep 1b heeft deze
superheld ingekleurd met wasco. In de
groepen 1 en 2 is het boek SuperFin
voorgelezen n.a.v. het Respectproject
met als thema talent

Avond van de Poëzie Uitslag van de
wedstrijd groep 6 en 7 schooljaar 20192020
Vrijdagavond, 28 augustus zal om 20.00 uur de digitale
uitzending van de Avond van de Poëzie online gaan. Voor
wat betreft het jeugdgedeelte, dit komt aan het begin van
de uitzending.
Er zijn veel jeugdgedichten ingestuurd en op de website
geplaatst. Een aantal gedichten zal worden voorgelezen.
Na het voorlezen wordt uiteindelijk de winnaar bekend
gemaakt.
vrijdag 28 augustus 20.00
uur - www.avondvandepoezie.nl

wist u dat...
• dit jaar 35 kleuters van Octopus deelnemen aan het zwemtraject via school?
• we samen met De Regenboog een volle touringcar naar Uden laten gaan voor het
zwemmen?
• dat we z.s.m. een oplossing bedenken om het vele onkruid te (laten) verwijderen?
• We goed aan het nadenken zijn over geplande activiteiten; wat kan en wat kan (helaas)
niet?

Nieuw! KleuterBieb
Droom weg bij de mooiste voorleesverhalen.
Vanaf september gaan we in de bibliotheken Beek en Donk, Gemert en Boekel weer
voorlezen aan kleuters. Steeds met een actueel thema en een leuke activiteit. Het
voorlezen heeft een naam gekregen: KleuterBieb. In Boekel vindt de KleuterBieb plaats
op de derde woensdag van de maand van 14.00 tot 14.45 uur.
Voor wie?
Het voorlezen is bedoeld voor kleuters van 4 tot 6 jaar en hun (groot)ouders. Na het
lezen nemen we de tijd voor een activiteit, zoals zingen, knutselen of een spel. Kom met
je (klein)kind naar de bibliotheek en geniet samen van de mooiste verhalen. In deze
coronatijd is het aantal deelnemende kinderen en ouders beperkt. Het is daarom
verplicht om van tevoren aan te melden via www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Waarom voorlezen?
Voorlezen is leuk, spannend en goed voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Door voor
te lezen leren kinderen nieuwe woorden kennen en ontdekken ze hoe zinnen worden
opgebouwd. Daarnaast helpt voorlezen bij het leren luisteren en concentreren. Bovendien
stimuleert voorlezen de fantasie. Allemaal zaken waar kinderen een leven lang plezier
van hebben. Maar bovenal is voorlezen gezellig en plezierig en iets waar kinderen en
ouders samen van kunnen genieten!

