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Respectproject
Beste ouders,
Op Octopus hebben we 16 groepen met allemaal verschillende kinderen. Groot, klein, grappig, serieus,
sportief, muzikaal, stoer, bescheiden, zwarte of blonde haren enz. We zijn ook meer dan dat én we
hebben ook veel overeenkomsten. Verbondenheid is er niet zomaar. Als we elkaar beter willen leren
kennen is het nodig om meer van jezelf te laten zien. Naast aan elkaar vertellen dat je van voetballen
houdt en 2 honden hebt kun je ook vertellen waar jij blij van wordt, waar je tegen op ziet, waar je bang
voor bent, hoe je met boosheid omgaat. Daar is het ingevulde shirt een goede hulp bij.
Aanstaande vrijdag is de afsluiting van het respectproject en de kinderen laten in 4 groepen aan elkaar
zien wat ze gedaan en geleerd hebben. Normaal is deze afsluiting met ouders, maar door de regels
rondom Corona is dit op dit moment nog niet toegestaan.

In de groepen 7 en 8 wordt met kinderen en ouders dit
RESPECT-project op papier geëvalueerd. De kinderen kunnen
het evaluatieformulier in de klas invullen en de ouders krijgen
het formulier a.s. vrijdag via hun kind mee naar huis. De
bevindingen van ouders en kinderen wordt via de Octopost op
een later moment met jullie gedeeld.
Er zullen ook enkele ouders uit de andere groepen benaderd
worden. Alvast dank voor de medewerking.
Laten we samen er voor zorgen dat het veilig is voor ieder kind.

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

24 september
Afsluiting Respectweken

30 september

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

15 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek

19 oktober
Kennismaking nieuwe
kleuters

KunstBoeVen groep 6 - 7

Kindmonitor 0 t/m 11 jaar
Beste ouders,
Wij willen je er op attent maken dat De GGD Hart voor Brabant eind september een uitnodiging verstuurt
naar ruim 35.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar om de Kindmonitor in te vullen. De
vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heb je
een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening telt!
De GGD voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van gemeenten. Met de resultaten kan
de gemeente bepalen of haar lokale gezondheidsbeleid moet worden aangepast.
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant

Traktaties met de verjaardag
De traktaties die de jarige kinderen voor klasgenootjes mee
naar school namen waren in de Coronatijd aan voorwaarden
gebonden. Deze ‘Corona’ voorwaarden vervallen vanaf nu!
Dit houdt in dat jarige kinderen een kleine, liefst gezonde,
traktatie naar eigen keuze mee naar school mogen nemen;
géén cadeautjes.

Even voorstellen…
Sari, stagiaire groep 4b
Hoi, Mijn naam is Sari Goossens en ik ben 20 jaar oud! Ik ben een 3e jaars
student van de pabo. Dit schooljaar loop ik gezellig mijn stage op de
Octopus. Het eerste half jaar loop ik stage in groep 4B bij juf Annelies. Ik
ben iedere week in de klas op dinsdag en woensdag, de overige dagen ben
ik te vinden op Hogeschool de Kempel in Helmond.
Ik woon samen met mijn ouders en broer in Gemert. In mijn vrije tijd dans en
sport ik graag en doe natuurlijk graag leuke dingen met mijn vriendinnen! Ik
dans iedere week met veel plezier bij dansvereniging ‘ready 2 dance’ in de
Mortel. Groetjes Sari

Nieuw aanbod in de maak
Vanwege Corona hebben er het laatste anderhalf jaar geen OctoPlusactiviteiten plaatsgevonden. Nu de mogelijkheden verruimd zijn, willen
we graag weer zorgen voor een gevarieerd aanbod aan workshops,
waaraan kinderen laagdrempelig kunnen deelnemen.
Op die manier kunnen ze hun ‘talent’ ontdekken; ervaren wat ze fijn en
leuk vinden om te doen. Communicatie en inschrijving voor het aanbod
volgt via de Octopost.

wist u dat...
• De verkeerssituatie rondom het Kindpark onze aandacht heeft?
• Boa’s afgelopen weken aanwezig waren én gehandhaafd hebben?
• We 30 september a.s. een nieuw overleg hebben met gemeente, politie, BOA en scholen,
om samen te zorgen voor een veilige verkeersomgeving?
• We goed, sámen gestart zijn, dankzij informatieavonden, kindgesprekken en
kennismakingsgesprekken?

