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Dagopvang en school gaan weer open!
Sinds deze week is bekend dat de dagopvang en school weer open gaan. Voor wat betreft VSO / BSO
blijft het alleen noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep. Vandaag komen de bijbehorende
protocollen beschikbaar en gaan we als Stichting GOO kijken hoe we dit weer goed kunnen
organiseren. Zodra de communicatie daarover duidelijk is, volgt deze via het Ouderportaal en / of
Konnect voor de opvang.
Ondanks dat er ook wel zorgen zijn over de gezondheidsrisico’s, vinden we het vooral voor de kinderen
erg fijn dat die weer gewoon naar school en opvang kunnen gaan.

Adviesgesprekken groep 8
en rapporten groepen 1 t/m 7
Nu er helderheid is over het moment van opengaan van de
scholen en ook een planning gemaakt kan worden voor de
afname van de Cito middentoetsen, wordt het adviestraject
groep 8 definitief vastgesteld. Ouders van deze groepen
ontvangen hierover een aparte brief.
Ook de eerder uitgestelde rapporten + bijbehorende
gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 kunnen nu gepland
worden. U hoort nog van ons op welke data dit zal zijn.

kalender
Thuiswerkopdracht voor groep 3:
Maak of versier je eigen feestmuts

12 februari
Carnaval in aangepaste
vorm in de eigen groep:
kinderen mogen verkleed
naar school.

15 t/m 19 februari
Voorjaarsvakantie

8 februari
Dagopvang / school gaat
open!
Bekendmaking prins en
prinses carnaval van
Octopus

9 februari
Kennismaking instromers
kleuters

23 februari
Instroom nieuwe kleuters

5 maart
Studiedag vervalt
Gewone lesdag voor alle
kinderen

Incassering Ouderbijdrage
Beste Ouders,
Wilt u er rekening mee houden dat de ouderbijdrage van de kind(eren) binnenkort van uw
rekening wordt ingehouden?
Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 wordt €8,50 geïncasseerd door de ouderraad.
De ouderraad vraagt jaarlijks ter ondersteuning van haar activiteiten deze vrijwillige bijdrage. De
hoogte van de bijdrage is vastgesteld door de ouderraad en Kindcentrumraad.
Vanuit de ouderbijdrage worden o.a. de schoolreizen voor een deel betaald en verdere traktaties
tijdens feesten en vieringen, zoals Sinterklaas, kerst en carnaval enz.
Niet inbegrepen zijn het kamp en een ander deel van de schoolreis.
Mocht u eerder nog geen automatisch incassomachtiging formulier hebben ingevuld, dan kunt u
deze ophalen bij de administratie.
Met vriendelijke groet, De ouderraad

Hoofdluiscontrole
Door de maatregelen van het coronavirus worden er op school dit jaar
wederom 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.

Letterfeest in groep 3
In groep 3 leren we lezen met lijn 3. Thema 6 is "feest" en de
thuisopdracht van deze week is: maak of versier een mooie
feesthoed. We hebben al leuke foto's toegestuurd gekregen via
ouderportaal van kinderen die een hele mooie feestmuts gemaakt
hebben.
Daarnaast hebben we deze week ook echt een feestje te vieren,
want we hebben alle letters geleerd die we nodig hebben om te
leren lezen. Om dit te vieren hebben we a.s. vrijdag een grote
verrassing voor de kinderen, de ouders weten al een beetje wat,
maar voor de kinderen is dit nog een groot geheim…

Doe je ook mee?
Ben jij ook zo’n fan van dat kleine Deense speelgoedblokje
en kun jij goed bouwen? Ben jij creatief, kleurrijk en denk jij iets
moois te kunnen bouwen? Dan dagen wij jou uit om mee te
doen aan onze eigen Boekelse Brickmaster Carnavals Optocht.
Maak je eigen mooie, gekke spectaculaire carnavalswagen of
loopgroep voor in de Boekelse Optocht 2021! Maak een foto of
filmpje van maximaal 5 seconden en stuur deze uiterlijk
woensdag 10 februari onder vermelding van je naam, leeftijd en
adres naar info@deknollekes.nl. Wij maken er een gave optocht
van en zorgen dat deze op zondag 14 februari “online” van start gaat.
Voor meer informatie: zie ook onze website:
https://www.deknollekes.nl/online-optocht/

Carnaval op Octopus
Tóch nog een beetje carnaval op school voor onze kinderen! Hoewel in
aangepaste vorm, zijn we blij, dat de kinderen nog een beetje het
carnavalsgevoel krijgen.
A.s. maandag wordt, in het bijzijn van de groepen 8, in de aula prins en prinses
carnaval van Octopus bekend gemaakt. Alle andere kinderen van school kunnen
via een livestreamverbinding in de eigen klas dit gebeuren volgen.
Vrijdag mogen de kinderen verkleed naar school komen. Carnaval wordt in
aangepaste vorm in de eigen groep gevierd, met natuurlijk het Gekke Gein
Festival.

Verkleed jezelf zodat wij je niet herkennen. Een
thuiswerkopdracht in het kader van carnaval voor groep
1 en 2. En de thuiswerkopdracht: maak een optocht van
je knuffels en geef ze een startnummer.

wist u dat...
•
•
•
•

Iedereen dinsdagochtend in rep en roer was toen de internetverbinding was uitgevallen?
Het thuisonderwijs hierdoor tijdelijk geen doorgang kon vinden?
Het euvel om 10.15 uur tot ieders opluchting was opgelost?
Er een nieuw duikelrek en speeltoestel besteld is, die komen in plaats van de eerder
afgekeurde toestellen?.

