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Studiedagen
Beste ouders en verzorgers,
Door de lockdown en maatregelen hebben wij keuzes gemaakt in onze jaarplanning.
De studiedag van vrijdag 5 maart komt te vervallen, zoals eerder al aangegeven. We willen de kinderen
graag weer zoveel mogelijk op school zien. Als team hebben wij dan ons studiemoment op deze
vrijdagmiddag, na schooltijd. Onder andere de inzet van de subsidiegelden van Corona bespreken we
dan met elkaar en alvast de formatie voor volgend schooljaar. De kinderen hebben vrijdag 5 maart dus
gewoon les tot 12.30 uur.
Alvast goed om te weten dat de studiedag van vrijdag 2 april wel doorgaat.
Gezien de voortgang van onze ontwikkelingen hebben we ervoor gekozen om deze dag wel als
studiedag in te zetten, zoals gepland. We kijken dan o.a. naar onze opbrengsten van de Cito
middentoetsen, die komende tijd worden afgenomen. Op vrijdag 2 april zijn de schoolkinderen dus vrij.
Het aanbod van onze Peuterwereld is er die ochtend wel gewoon.

Sjors Sportief en Creatief
De tekening van Lise van Houtum uit groep 7 siert de voorkant van
het nieuwe Sjors Sportief en Creatief-boekje dat alle Boekelse
kinderen vandaag mee naar huis toe krijgen.
Dat is natuurlijk een hele eer voor Lise; proficiat meid!
Hierbij nog de link naar het digitale Sjorsboekje:
https://cultuurensportstimulering.nl/boekel-2020-2021
Er is samen met bekende Youtuber/vlogger Teun Peeters nog een
leuk filmpje opgenomen met Sjors Sportief:
https://youtu.be/UDFuzgV7Oao

kalender
2 maart
Voorronde Nationale
Voorleeswedstrijd

5 maart
Studiedag vervalt
Gewone lesdag voor alle
kinderen

9 – 11 maart
Adviesgesprekken groep 8

15-19 maart
Project Lentekriebels

17 maart
KindCentrumRaadvergadering

26 maart
Rapport groep 3 t/m 7

29 – 31 maart
10 minutengesprekken
groep 1 - 7

29 maart
Eiertikwedstrijd

30 maart
Kennismaking nieuwe
kleuters

2 april
Studiedag: Kinderen van de
basisschool zijn vrij.
Peuters gaan wel naar
school

Bericht van de Medezeggenschapsraad
Beste ouder(s),
Binnen de medezeggenschapsraad (MR) van KC Octopus zijn wij met ingang van het nieuwe
schooljaar (2021/2022) op zoek naar enthousiaste ouders die onze MR (onderdeel van de
kindcentrumraad) willen komen versterken!
Binnen de MR wordt gewerkt met zittingstermijnen, een termijn duurt 3 jaar. Na drie jaar besluit
een lid te stoppen of zich opnieuw verkiesbaar te stellen.
De volgende leden zijn aan het einde van een termijn:
- René de Geus (voorzitter KC Octopus); stelt zich opnieuw verkiesbaar.
- Femke Van Oosterwijk; stelt zich opnieuw verkiesbaar.
Wat is de MR? De schooldirecteur en het bovenschools management zijn voor veel belangrijke
beslissingen verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt grotendeels via
de MR, zoals beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen(WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
– die waarover de MR eerst advies moet geven;
– die waarvoor instemming van de MR vereist is;
– die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een MR kan informatie wel vaak goed
gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor
verbeteringen doen
Wat wordt er van u verwacht als MR-lid?
In de MR praat u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken
hebben. Vindt u het prettig om invloed te hebben op schoolzaken? Dan is MR-werk beslist de
moeite waard. Vergaderen en stukken lezen is een onderdeel van het MR-lidmaatschap.
U kunt uitgaan van ca. 5 tot 7 overlegmomenten per schooljaar.
Spreekt het bovenstaande u aan, dan kunt u zich kandidaat stellen!
Kandidaat stellen gaat als volgt:
- Geef voor 1 april ’21 aan dat u interesse hebt in het MR-lidmaatschap.
- Wanneer er zich meerdere kandidaten aangemeld hebben, wordt u als ouder(s) hiervan op de
hoogte gesteld en gevraagd om een stukje aan te leveren waarin u zich voorstelt t.b.v. de
verkiezingen.
- Vervolgens zullen de huidige MR-leden een verkiezing organiseren.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen naar kcraad.octopus@stichtinggoo.nl
of één van onze huidige MR-leden aanspreken.
Ouders: Femke Van Oosterwijk, Perry van Liempt, René de Geus
Leerkrachten: Ilse Hendriks-Teunissen, Heike v.d. Elzen-Swanenberg, Jolanda Snepvangers
Met vriendelijke groet,
René de Geus, voorzitter KC Raad Octopus

Carnaval in groep 2a
In de klas hebben we een verkleed- en schminkhoek
gemaakt waar de kinderen zichzelf mochten verkleden
en/of schminken. Dat was natuurlijk een groot feest.
Zelfs de prins, prinses en vorstin van KC Octopus kwamen
twee keer bij ons op bezoek. Dat was wel gezellig. Eén
keer kwamen ze met ons meespelen en de andere keer
kwamen ze iets lekkers brengen en hebben we met z'n
allen de polonaise gedaan. Op vrijdag mochten de
kinderen ook nog een modeshow op de tafels lopen.

Sneeuw
Wat een feest dat we na zoveel weken weer naar school
mochten. En dan ligt er ook nog een flink pak sneeuw. Dus
dat werd volop spelen in de sneeuw. Met groep 2a werd er
zelfs geschilderd in de sneeuw. De kinderen mochten de
verf mee naar buiten nemen om te kijken wat er allemaal
gebeurt als je de sneeuw een kleurtje geeft. Omdat het zo
koud was, werden er ook ijskunstwerkjes gemaakt!! Hoe
gaaf is dat! De kinderen mochten hun ijskunstwerken mee
naar huis nemen en nog buiten in de tuin ophangen. (als het
onderweg nog niet gesmolten was)

peuterwereld

Nieuw speeltoestel

Jippie, we zijn heel blij met ons nieuwe
speelhuisje met glijbaan. We kunnen nu
lekker klimmen, klauteren en glijden buiten
en als we moe zijn even uitrusten op het
bankje.

wist u dat...
• Het nieuwe speeltoestel bij onze Peuterwereld volop gebruikt wordt, ook door de kleuters?
• De balie van onze school ook een nieuwe uitstraling krijgt?
• Zodra deze klaar is er beslist een foto hiervan in de Octopost komt te staan?

