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Vervanging MR-lid
Een ouder heeft zich terug getrokken uit de MR en zal voor de resterende termijn worden
vervangen. We hebben binnen de KCR een geschikte kandidaat die dit wil doen, maar u kunt zich
uiteraard ook melden door voor 30 september een mail te sturen naar
kcraad.octopus@stichtinggoo.nl. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen uitgeschreven.
M.v.g. René de Geus (voorzitter)

Agenda KC-Raad vergadering schooljaar 2021 – 2022
Donderdag 16-09-2021
1 Opening + mededelingen
2 Schooltijden
3 Notulen KC-Raad 30-06-2021 Notulen KCRaad 21-07-2021
4 Inventariseren scholingsbehoefte
5 Vaststellen tarieven dienstenaanbod 2022
6 Vrijwillige ouderbijdrage
7 Taakverdeling teamleiders (proces)
8 Invulling restant NPO-gelden
9 Rondvraag

kalender
15-16 september
Informatieavond in aula of
muziek/speellokaal

16 september
KindCentrumRaadvergadering

20 en 22 september
kennismakingsgesprekken
(10 min.)
groep 1 t/m groep 8

24 september
Einde Respectweken

30 september
KunstBoeVen groep 6 - 7

4 – 5 - en 6 oktober
Kamp groep 8

6 oktober
Start Kinderboekenweek

8 oktober
Octo-KUNST-dag

12 oktober
Studiedag: Kinderen van
groep 1 t/m groep 8 zijn vrij.

13 oktober
KunstBoeVen groep 5-6
museumbezoek

14 oktober
Octopodium groep 5 t/m
groep 7
KunstBoeVen groep 5-6
museumbezoek

KindCentrumRaadvergadering

Gezocht: hulpouders voor de Octobieb,
vaste ouders en reserveouders.
We zijn weer gestart met een nieuw schooljaar. Ook de Octobieb is weer geopend, zodat kinderen
boeken kunnen lenen om lekker te lezen. We zijn nog op zoek naar ouders die de kinderen kunnen
helpen in de Octobieb.
Wat mag je doen in de bieb?
Je ontvangt een (gedeelte van de) groep in de bieb. Je scant de boeken die kinderen inleveren en je
scant de boeken die de kinderen weer willen lenen. Daarnaast adviseer je kinderen waar ze een boek
kunnen vinden en helpt hen zoeken naar het juiste boek. Na afloop worden de boeken door jou
opgeruimd, zodat ze weer in de juiste kast komen te staan.
Op donderdagochtend van 8.45 uur tot 9.15 uur zoeken we nog vaste ouders. De groepen 2 zullen
op dit tijdstip de bieb bezoeken. Ook voor de vrijdag van 12.00 uur tot 12.30 uur zoeken we nog vaste
ouders. De groepen 3 zullen dan in de bieb hun eerste leesboekjes uit komen kiezen.
We zijn altijd op zoek naar reserveouders voor alle dagen van de week. De biebtijden zijn gekoppeld
aan de schooltijden, om 8.45 uur, 12.00 uur en 14.45 uur. In totaal kost het ongeveer 30-40 minuten
per keer.
Nieuwe ouders worden natuurlijk ingewerkt door een vaste biebouder.
Voor vragen kun je terecht bij biebouders Marieke vd Akker of Kirsten van
Lieshout of juf Jolanda (jolanda.snepvangers@stichtinggoo.nl).
Via deze link kun je je aanmelden. Of je stuurt een mailtje naar juf Jolanda.
Met vriendelijke groet, Jolanda Snepvangers.

Gezocht: nieuwe leden voor de ouderraad
Nu het nieuwe schooljaar begonnen is, is de ouderraad weer op zoek naar nieuwe leden.
De ouderraad helpt mee met het organiseren van diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
Pasen en het schoolreisje. Ook organiseren zij éénmaal per jaar een thema-avond.
· 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 aanmelden als nieuw ouderraadslid.
· Na 4 jaar zitting in de ouderraad is de zittingsduur van Marcia Kuipers,
ouderraadslid van groep 5, in principe verstreken. Zij stelt zich echter wel herkiesbaar.
Maar heb je een kind in groep 5 en heb je interesse, meld je dan aan.
· Na vele jaren stopt volgend jaar onze penningmeester. We zoeken daarom ook iemand die deze taak
van haar over wil gaan nemen. Het maakt daarbij niet uit in welke groep je kind zit.
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.
Lijkt het je leuk? Geef je dan op door een mail te sturen naar
octopus.ouderraad@stichtinggoo.nl
Wil je graag eerst wat informatie, dan kun je natuurlijk altijd een van de ouderraadsleden aanspreken of
ons een mailtje sturen. Dan nemen we contact met je op.
Aanmelden kan tot 30 september.

Even voorstellen…
Anne van der Cruijsen, stagiaire groep 5a
Hoi allen, ik ben Anne v.d. Cruijsen, 20 jaar oud en woon in Boekel. Ik zit in
mijn derde jaar van de pabo. Deze studie volg ik op Hogeschool de Kempel in
Helmond.
In mijn vrije tijd voetbal ik bij dames 2 van Boekel sport. Daarnaast werk ik in
de vakanties en op vrije dagen in de kinderopvang.
Vanaf dinsdag 7 september loop ik stage in groep 5a bij meester Marc.
Dinsdag en woensdag zijn mijn vaste stagedagen, daarnaast heb ik af en toe
ook een stageweek
Zelf heb ik vroeger ook op Octopus gezeten. Heel erg leuk dat ik na al die
jaren hier mag komen leren. Ik heb heel veel zin in mijn stage hier!
Groetjes, Anne

Angela Groenendijk, leerkracht werkdrukgelden bovenbouw
Ik ben Angela Groenendijk, in Leiden werd ik geboren op 11 juni 1963. Na veel
omzwervingen en verhuizingen woon ik nu in Zijtaart met Jan en onze katjes Miila,
Ollie en Mizzi. Mijn zoon is dertig en woont op zichzelf. Zoals jullie wellicht al weten
kom ik dit schooljaar dinsdag en donderdag de leerkrachten ondersteunen in de klas.
Elke vrijdag ben ik bij groep acht in Handel bij De Havelt. Een nieuw gezicht voor
jullie, een nieuw begin voor mij.
In 2006 haalde ik mijn Pabo-diploma. Er was toen geen werk in het primair
onderwijs, Daarom heb ik de meeste ervaring in onderwijsland opgedaan in het
voortgezet onderwijs. Ik behaalde mijn eerstegraad bevoegdheid voor de Kunstvakken.
Ook werkte ik in het mbo en hbo, eerste opvang anderstaligen en tweetalig onderwijs. En
daarnaast heb ik altijd mbo en hbo studenten begeleid en geëxamineerd. Dertien jaar was ik docent
Kunst Algemeen, ckv en Nederlands bij het Stedelijk College Eindhoven. In januari 2020 vertrok ik
daar, want ik was toe aan iets nieuws. Schooljaar 2020-2021 verving ik bij vier verschillende scholen:
mbo, voortgezet en primair onderwijs.
Ik vind het fijn om mezelf opnieuw uit te vinden in steeds een andere werkomgeving, met andere
doelgroepen en collega’s. Net als leerlingen word ik graag gezien en uitgedaagd. In
het begeleiden van leerprocessen gebruik ik mijn creativiteit en uiteraard mijn
eigen leer- en levenservaring. Ik hou van samenwerken, leren en om
leerlingen te leren leren.
Leuk om kennis met jullie te maken. Ik kijk uit naar dit avontuur
met jullie.
Tot ziens in de school! Angela

wist u dat...
• We dankzij de DoeKoe-spaaractie van COOP weer veel nieuw spelmateriaal
hebben gekregen?
• Dat we vooral materiaal gekozen hebben dat we in kunnen zetten bij onze
lessen van Bewegend leren?
• Dat we iedereen die mee gespaard heeft enorm bedanken hiervoor?

Speurtocht in de bibliotheek
tijdens de Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later. Met
het thema ‘Worden wat je wil’ organiseert Bibliotheek De Lage Beemden een aantal leuke
activiteiten voor de jeugd.
Speurtocht in de bibliotheek Van woensdag 6 tot en met zaterdag 16 oktober gaan kinderen op
speurtocht in de bibliotheek. Dit kan in alle vestigingen tijdens de bemande openingsuren. Bekijk hier
de actuele openingstijden.
Tijdens de speurtocht voor groep 1 t/m 4 maken de speurneuzen kennis met verschillende beroepen.
Eén beroep is echter onvindbaar. Kinderen van groep 5 t/m 8 kruipen in de huid van een rechercheur
en proberen een mysterie op te lossen. Iedereen die de speurtocht of het mysterie weet op te
lossen, verdient natuurlijk het vindersloon.
Hoe werkt het? Je kunt de speurtocht alleen (of samen met papa, mama, opa of oma) uitvoeren. Je
meldt je aan bij de medewerker in de bibliotheek, waar je de juiste speurtocht krijgt. Zit je in groep 1
t/m 4? Dan maak je kennis met verschillende beroepen. Zit je in groep 5 t/m 8? Dan kruip je in de
huid van een echte rechercheur en ga je een misdrijf oplossen. Je levert je oplossing in bij de
bibliotheekmedewerker. Die kijkt of de oplossing juist is en je ontvangt dan wat leuks/lekkers (het
vindersloon).

Hallo leerlingen en ouders van groep 8,

Graag brengen wij jullie hierbij op de

hoogte van onze nieuwe sportactiviteit ‘’Het Junior Sportspektakel’’! Een initiatief opgestart
vanuit de buursportcoaches van Goed Bezig Gemert-Bakel en het Commanderij College in
samenwerking met het Laarbeek Actief en Stichting Binnensport Boekel. Vanaf schooljaar
2021-2022 organiseren wij sport- en spelmiddagen op het Commanderij College voor
leerlingen van groep 7-8 van de basisschool. Deze sport- en spelmiddagen vinden plaats op
alle drie de locaties van het Commanderij College: - Laarbeecke, VMBO Laarbeek Doregraaf, VMBO Gemert - Macropedius, HAVO/VWO Gemert Middels deze activiteiten
bieden wij groep 7-8 leerlingen alvast de mogelijkheid om een kijkje te nemen op het
voortgezet onderwijs. De leerlingen ontdekken hier nieuwe sporten en kunnen alvast kennis
maken met mogelijk hun toekomstige nieuwe school. De kinderen zijn altijd welkom, ook als
ze waarschijnlijk niet naar de desbetreffende locatie zullen gaan. Hieronder vind je de data
van de eerste 3 spelmiddagen. Hierna zal de activiteit de rest van het schooljaar ongeveer
een keer per maand terugkomen. De exacte data hiervan communiceren wij tijdelijk.
Datum Tijden Locatie (Commanderij College)
06-10-21 (woensdag) 14:00-16:00 Doregraaf, Gemert
15-10-21 (vrijdag) 14.00-16:00 Macropedius Gemert
3-11-21 (woensdag) 14:00-16:00 Laarbeecke, Beek en Donk.
Aanmelden is verplicht en kan via www.goedbeziggemertbakel.nl onder het tabblad
inschrijvingen. Om iedereen een gelijke kans te geven gaan de inschrijvingen pas 17
september open. Wacht vanaf dan niet te lang, want Vol=Vol. Voor vragen kun je terecht bij
een van de buurtsportcoaches die actief is in jouw gemeente. Met vriendelijke groet,
Buurtsportcoaches Goed Bezig Gemert-Bakel Buurtsportcoaches Laarbeek Actief
Buurtsportcoaches Stichting Binnensport Boekel

KennisCafé Bewegend Leren
Dinsdag 5 oktober van 20.00 tot 21.00
uur geeft buurtsportcoach Inge Poos
een lezing voor ouders, leerkrachten en
andere geïnteresseerden. Het
KennisCafé is gratis en vindt plaats in de
Eendracht te Gemert. Vooraf reserveren
is verplicht en kan via
www.bibliotheeklagebeemden.nl of
telefonisch via 0492 - 323245 of aan de
balie in de bibliotheek.
Kinderen zijn de toekomst en verdienen
een kansrijke start. Dit betekent goed
onderwijs en een omgeving waarin ze
gezond en vitaal kunnen opgroeien. In
het onderwijs wordt steeds meer
maatwerk geleverd. Kinderen krijgen
daar optimaal de kans om zichzelf te
ontwikkelen. Helaas zitten ze daarbij
veel, gemiddeld zo’n acht uur per
schooldag. Dit heeft weer een negatieve
invloed op hun gezondheid,
concentratie en andere aspecten.
Inge Poos is sinds 4 jaar buurtsportcoach
bij Goed Bezig Gemert-Bakel. Inge is actief op 5 basisscholen en op de middelbare school. Goed Bezig
Gemert-Bakel laat scholen kennismaken met bewegend leren. Dit doen zij met hun
kennismakingspakket ‘Fan van bewegend leren met Ben’. Bewegend leren doorbreekt het zitpatroon,
waardoor kinderen zich beter kunnen concentreren en zo betere schoolprestaties kunnen leveren.
Daarnaast omvat bewegend leren een aantrekkelijke, uitdagende en dynamische manier van
lesgeven. Door samen aan de slag te gaan met spelling, taal en rekenen op het schoolplein, in de
gymzaal of middels een actieve vorm in de klas.
Bewegend leren is niet alleen leuk voor op school, maar kan ook thuis simpel worden toegepast met
leuke spelletjes. Inge laat zien hoe je thuis spelenderwijs je kinderen laat leren en automatiseren.

