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Tip: Aanvragen DigiD
Het RIVM adviseert om kinderen van 4 tot 12 jaar te laten testen als
ze verkoudheidsklachten hebben, of als een kind in contact is geweest met iemand die corona
heeft. Het is verstandig om op voorhand een DigiD aan te vragen.
Via DigiD kan er snel online een afspraak worden gemaakt en is de uitslag sneller beschikbaar.
Aanvragen van een DigiD kan via deze site.

Hervatten zwemlessen
Maandagmiddag de 22e maart wordt het zwemaanbod voor de kleuters weer hervat. Vanwege
de Coronamaatregelen rijden we met 2 bussen, apart voor De Regenboog en De Octopus,
zodat de scholen gescheiden blijven.
Binnen de bus van Octopus kunnen de kleuters uit de verschillende groepen dan ook apart
zitten. De zwemschool gaat kijken in hoeverre de kinderen op eigen gelegenheid nog extra
lessen volgen, zodat het diploma wellicht dit schooljaar toch behaald kan worden.
Vanuit ouders van de groepen 1 komt al de vraag voor
aanmeldingsmogelijkheden voor het zwemtraject van volgend
schooljaar. De eerste aanmeldingen zijn al gedaan, op grond van
succeservaringen met het traject met oudere broertjes of zusjes.
Informatie over het zwemaanbod voor alle ouders van de groepen
1 volgt nog, op redelijke termijn. Als er al ouders zijn die, los van
de informatie over het zwemaanbod die nog volgt, al weten dat ze
hieraan deel willen nemen volgend schooljaar, dan kunnen die
alvast een mailtje sturen naar:
berry.vandewetering@stichtinggoo.nl

kalender
15-19 maart
Project Lentekriebels

17 maart
KindCentrumRaadvergadering

26 maart
Rapport groep 3 t/m 7

29-31 maart
10-minuten gesprekken
groep 1-7

29 maart
Eiertikwedstrijd

30 maart
Kennismaking nieuwe
kleuters

1 april
Theoretisch
verkeersexamen groep 7
Paasspeurtocht groep 1-2

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

5 april
2e Paasdag vrij

6 april
Instroom nieuwe kleuters

‘Fotomodellen gezocht’
De afdeling communicatie van onze Stichting GOO gaat aan de slag met de websites van
alle kindcentra. Een aandachtspunt zijn de foto's op de websites. Daarom gaat een
professionele fotograaf op elke locatie een aantal foto's maken. Die foto's vormen samen een
beeldbank. Die beelden kunnen we gebruiken als we bijvoorbeeld flyers en folders maken,
op onze social media én natuurlijk op de website. We hebben de fotograaf gevraagd om vlak
voor of na de meivakantie deze foto's te gaan maken, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Het kan zijn dat de leerkracht van uw kind dit verzoek al met de
kinderen besproken heeft. Uiteraard kan e.a. niet zonder uw toestemming.
De vraag aan jullie als ouders is:
We willen per locatie een stuk of 10-15 kinderen tot onze
'beschikking' hebben om de foto's te maken. Kinderen van
zowel opvang als school, in verschillende leeftijden. Daarnaast
worden er ook medewerkers, zowel opvang als onderwijs,
gevraagd die in interactie met de kinderen op de foto willen.
Heeft uw zoon of dochter belangstelling om 'fotomodel' te zijn?
Stuur dan even een mailtje naar anke.zwinkels@stichtinggoo.nl
vóór woensdag 24 maart met uw naam, naam van uw kind(eren)
en telefoonnummer.
Afdeling communicatie gaat u dan nog benaderen met de vraag om een
toestemmingsformulier te tekenen. Zodat we zodra de zon schijnt voortvarend aan de slag
kunnen met de foto's!

Agenda KC Raad Vergadering Woensdag
17-03-2021 aanvang 19.30 uur online via Teams
1. Opening en mededelingen
2. Notulen KC-Raad 20-01-2021
(Overzicht uitgaven KCR)
3. Binnengekomen post
4. Profilering KC Octopus (voortgang)
5. Jaarverslag MR
6. Taakverdeling clusterdirecteur/teamleiders
7. KindcentrumOndersteuningsProfiel (KOP)
(concept) en briefwisseling GOO-Raad en
Bestuur

8. Formatie schooljaar 2020-2021 –
Groepsverdeling exc.bezetting (update)
9. Activiteitenplan KCR
10. Financieel verslag Ouderraad 2020
11. Speelplaats (update)
12. Budget onderwijsachterstanden
13. Rondvraag

Alternatieve Music Special
De geplande Music Special op donderdag 25 maart kan vanwege de
maatregelen geen doorgang vinden. Als alternatief is ervoor gekozen om
opnamen te maken van de verschillende nummers, en deze aan te bieden aan
de kinderen, zodat ze thuis e.a. kunnen bekijken met gezin en familie. De
alternatieve Music-special voeren en nemen we op in de aula, op
donderdagmorgen 29 en vrijdagmorgen 30 april.

Blink
Dit schooljaar zijn we begonnen met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie,’ Blink
geïntegreerd’. Op dit moment werken de groepen 7 en 8 aan het thema ‘Altijd onderweg.’ De
kinderen hebben 4 klassikale lessen gehad waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen:
waarom planten en dieren reizen, emigreren, Marshallhulp, verzorgingsstaat en gastarbeiders in de
jaren 60 en 70. Daarna was het tijd voor het eigen onderzoek. De kinderen mochten in twee- en
drietallen werken aan een onderzoek naar hun favoriete emigratieland. Ze vormden zich een beeld
van een emigratie met alles wat daarbij hoort. Zoals de geschiedenis van het land, de andere
cultuur en de kennis die je moet opdoen om in het andere land te integreren. Hieronder vertellen
Siebe en Ties uit groep 8b over hun onderzoekstukje.
‘Hallo, wij zijn Ties & Siebe, Wij hebben een Blink presentatie gemaakt over Noorwegen.
Wij willen jullie graag wat meer over Blink vertellen. We begonnen met 4 informatie lessen,
daarna mochten we beginnen aan ons project. We kregen een blad en daar moesten we een
onderzoeksvraag en een paar deelvragen opschrijven. Als we de vragen hadden bedacht dan
konden we een onderzoek starten. Dat was moeilijker als je dacht want je mocht het antwoord
op je onderzoeksvraag niet zomaar kunnen vinden op het internet. Je moest er echt onderzoek
naar doen.
We moesten dus meerdere bronnen gebruiken om tot een antwoord te komen. De ene ging
informatie opzoeken en de andere schreef het op. Daarna gingen we met alle informatie een
presentatie maken. We hadden er veel zin in dus we gingen er hard aan werken. We hadden
ook een idee om koekjes te bakken, dat hadden we ook gedaan. We hadden een Noors recept
gebruikt.
En toen was het tijd voor de presentatie, we vonden het allebei niet spannend dus het was
goed verlopen. Het ging dus over Noorwegen. Wij vonden het heel leuk om te maken,
uitzoeken en presenteren.’
Ties & Siebe

Haardhout
Een afgebroken tak op het
grasveld voor het Kindcentrum
werd door de kinderen van BSO
Octopus kort gezaagd tot
haardhout voor meester Berry. En
als keurig cadeautje ingepakt.😃

hj

wist u dat...
• Er piraten rondlopen in het cluster van groep 3?
• In de kleutergroep al diverse zaadjes geplant zijn?
• Dankzij onze eerdere teamscholing vanuit de Cultuurloper, de kinderen inderdaad meer
‘Creatief lef tonen!’ en er mooie werkstukken ontstaan?

De Sportboevenclub
De SportBoeVenClub is weer van start. Hieronder vinden jullie de poster met data en
activiteiten die plaats zullen gaan vinden in maart/april.
Het programma vindt dit keer plaats in Venhorst.

