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Bericht i.v.m. mogelijk
tekort medewerkers
De herfst is weer in het land, de ‘r’ in de maand. Een vaak gezellige periode,
met de feestdagen op komst en knutselactiviteiten met de kinderen. Maar ook de maanden
waarin een verkoudheid of griep eerder de kop op steekt. Als een leerkracht of pedagogisch
medewerker om deze of een andere reden uitvalt, doen we natuurlijk ons uiterste best om
vervanging te regelen. Je weet waar-schijnlijk wel dat er momenteel in heel Nederland een
tekort is aan leerkrachten en pedagogisch mede-werkers en dus ook invallers. Het aantal
invallers in de vervangerspool is dan ook behoorlijk krap. Maar daar staat tegenover dat we
dankzij extra gelden voor onderwijs (NPO-middelen die bedoeld zijn om corona-achterstanden
in te halen) nu meer ondersteuning in de groepen hebben. Het kan dus zijn dat je soms een
nieuw gezicht voor de groep ziet, en dat kan ook iemand zijn die
dankzij deze gelden aan ons team is toe gevoegd. We proberen
een passende oplossing te vinden, zoveel als kan. Daarnaast
blijven we op zoek naar invalkrachten, leerkrachten en
pedagogisch medewerkers voor onze stichting.
Weet of ken jij iemand?
Of heb je een tip, laat het dan weten aan
.
Helmi Maas, coördinator van de vervangerspool;
helmi.maas@stichtinggoo.nl of 0088500

kalender
20 oktober
Open muzieklessen

22 oktober
Voorleeswedstrijd

25 t/m 29 oktober
Herfstvakantie

2 november
Instroom nieuwe kleuters

5 november
Crea-ochtend groep 1-2

12 november
Crea-ochtend groep 5-8

16 + 18 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 7 facultatief

19 november
Groep 8: Rapport mee naar
huis
Octopodium groep 2 met
ouders

22 + 24 november
10- Minuten gesprekken
groep 8

23 november
Sint op school

25 november
Octopodium groep 3-4 met
ouders

OctoPlus: Golfles van
een échte pro!

Kindpark Boekel - AAN in het donker
Wat fijn dat velen nog steeds met de fiets naar het Kindpark toe komen! Ook nu de herfstperiode
aanbreekt is het meestal prima weer om heerlijk met de fiets te gaan. Zorg daarbij, zeker in de ochtend
dat je goed zichtbaar over straat gaat. Fiets je met fietsverlichting aan, dan verklein je de kans op
kleerscheuren. Je valt dan namelijk meer op en ook zie jij de weg voor je een stuk beter. Sta jij ook AAN
na de herfstvakantie? Op dinsdag 2 november, donderdag 4 november, maandag 8 november en vrijdag
12 november besteden we als Kindpark Boekel extra aandacht aan de fietsers en hun verlichting. Hoe
val jij op? Je kan zelf al veel doen om lekker op te vallen in het verkeer.
1. Zet je fietslicht aan Meedoen is makkelijk! Een handige graadmeter is de straatverlichting. Staat
deze aan? Dan is het tijd je fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is verlichting
verplicht. 2.
2. Check je fiets Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Controleer deze eens in de
herfstvakantie. Is je verlichting kapot? Repareer het zelf of breng je fiets naar de fietsenmaker,
zodat je weer veilig onderweg kunt. 3.
3. Val op met je kleding Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het
beste op. Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen. Vaste fietsverlichting of losse
fietslampjes? Het gebruik van losse fietslampjes is toegestaan, maar vaste fietsverlichting heeft
veel voordelen. Gebruik je toch losse lampjes? Dan mag je ze in plaats van op je fiets ook
vastmaken aan je kleding of op je tas. Dit mag alleen op het bovenlichaam. Het bevestigen van
lampjes op je hoofd, armen of benen is dus niet toegestaan.
Wat zijn ook alweer de regels voor fietsverlichting? De wettelijke regels voor fietsverlichting in
het kort:
· Wit of geel licht voor, rood licht achter.
· De lampjes moeten recht vooruit of recht achteruit schijnen.
· De verlichting mag andere weggebruikers niet verblinden.
· De lampjes moeten goed zichtbaar zijn, er mag dus niets voor of overheen hangen.
· De lampjes mogen niet knipperen.
· Heeft je fiets twee voorwielen? Dan moeten aan de voorkant twee witte of gele lichten gevoerd worden
Op gelijke afstand vanuit het midden van de fiets.
· Het gebruik van extra verlichting of spaakverlichting is niet toegestaan.
Regels voor reflectie Ook reflectie is belangrijk om goed op te vallen op de fiets. De wettelijke
regels hiervoor zijn:
· Een rode reflector (geen driehoek) op de achterkant van de fiets.
· Witte of gele reflectoren op de wielen (velgen) of banden. Vaak hebben banden cirkelvormige reflectie.
Is dat niet het geval kun je een witte of gele reflector aan je wiel bevestigen (minimaal 1 per wiel).
· 4 (amber)gele reflectoren op de trappers.
· Spaakreflectoren, die in de lengte op een spaak worden vastgemaakt, zijn niet toegestaan.
· Heb je een fiets met 2 achterwielen? Dan moet aan de voorkant een extra witte reflector worden
bevestigd.
De scholen en opvanglocaties binnen Kindpark Boekel hopen je na de herfstvakantie goed
verlicht te zien! En wie weet hebben we nog wel een leuke verrassing voor je.

10 minutengesprekken groepen 1 t/m 7
Op dinsdag 16 november en donderdag 18 november staan de 10 minutengesprekken
gepland voor de groepen 1 t/m 7. Dit zijn geen verplichte, maar facultatieve gesprekken.
Het kan zijn dat de leerkracht een gesprek met jullie wenst; in dat geval hoor je dit van de
leerkracht en krijg je het verzoek om op een gesprekstijd in te schrijven.
Het kan ook zijn dat jullie het als ouders prettig vinden om een voortgangsgesprek te
hebben, in dat geval schrijf je zelf ook in op een gesprekstijd.
Na de herfstvakantie, op dinsdag 2 november, worden de gesprekstijden opengezet via
het Ouderportaal.

Ouderbijdrage schoolkamp groep 8
Ouders van de kinderen van groep acht, wilt u er rekening mee
houden dat de ouderbijdrage voor het schoolkamp binnenkort
wordt geïncasseerd? Dit is € 65,- per kind. De ouders die geen
automatische incasso hebben, ontvangen hierover een brief.

Groep 3 bezoekt de Perekker
De groepen 3 hebben afgelopen maandag een bezoekje
gebracht aan de Perekker ter afsluiting van het thema 'de
boom'. De kinderen hadden in de klas allemaal een
zoekdoosje gemaakt en gingen tijdens de wandeling op zoek
naar dingen uit de natuur.
Jens en Vince vertellen:
‘We moesten herfstspulletjes zoeken in een doos doen
en mee naar school nemen en dan mee naar huis. Dan
kun je er thuis een herfststukje van maken of
bijvoorbeeld met de eikels of kastanjes spelen. We
hebben kastanjes, eikelbladeren, dennenappels,
stokken en helikoptertjes gevonden. Helikoptertjes zijn
dingetjes die aan de bomen zitten en ronddraaien als ze
uit de boom vallen net als een echte helikopter. We
hadden geleerd dat paddenstoelen ook op een tak en
op een dennenappel kunnen zitten. Een meneer
vertelde nog wat maar dat konden we niet goed
verstaan. Iemand had verteld waar alles ligt en over
waar je niet aan mag zitten, zoals paddenstoelen. Op
een gele paddenstoel kun je gaan staan en dan ontploft
hij. Dat is leuk! De mama van Jens had ook mee
geholpen. Jens woont dicht bij de Perekker. Hij heeft
thuis een herfsttafel van een boomstam. Vince woont bij
een andere Perekker. Het was heel leuk!’

Hockeygastles groep 4b
‘Vorige week donderdag hadden wij tijdens de gymles een hockeyles.
We kregen een training van Eline. Eline heeft uitgelegd hoe je de hockeystick
moet vasthouden en hoe de stick eruitziet. De stick heeft een bolle kant en een platte
kant. Je mag alleen met de platte kant spelen. We hebben rondjes gedraaid
met de bal. We hebben geoefend met het draaien van de stick. We gingen
drie spellen doen: parcourtje, partijtje met omgedraaide doeltjes en een
partijtje met een vak in het midden. Het was heel leuk, dankjewel
hockeyclub! Groetjes, Saar, Izzy en de rest van groep 4b

Inspiratie opdoen in het Noord Brabantsmuseum in
Den Bosch
Afgelopen donderdag had groep 5 weer een uitstapje! Wat hebben we daar gedaan?
Als je naar een kunstwerk kijkt borrelen er veel vragen op. 'Wat ís dit? Hoe heeft de kunstenaar dit
gemaakt? Waarom heeft hij of zij dit gemaakt? Hoe kom je op zo’n idee?'
Op dit soort vragen probeerden de kinderen antwoorden te vinden door goed te kijken, de verhalen
van de kunstenaars te ontdekken, hierover met elkaar te praten en zelf te experimenteren.
Met deze nieuwe indrukken deden de kinderen inspiratie op voor een eigen onderzoek dat ze
gingen doen op de zolder van het museum. Met behulp van grote kartonnen platen,
kartonschroeven en gereedschappen maken de leerlingen eigen experimenten en kunstwerken,
net zoals kunstenaars dat ook doen.
De kinderen hebben allemaal ontzettend betrokken
gebouwd aan een denkbeeldig kunstwerk voor op
het schoolplein.

Zo internet je veilig
Het volgende bericht lazen wij vanmorgen bij 'De dag vandaag’.
Ben jij vaak online? Misschien gebruik je de tablet van je ouders om online dingen
te doen. Of misschien heb je zelf al een smartphone en accounts voor social media
als TikTok of Instagram. Er is veel te beleven op internet en sociale media. Maar soms
is het goed om ook stil te staan bij de gevaren. Mensen met vervelende bedoelingen kunnen
bijvoorbeeld inbreken op je tablet of telefoon. Je kunt worden lastig gevallen met vervelende
berichten. Of je downloadt per ongeluk schadelijke software. Gelukkig kun je zelf veel doen om
te voorkomen dat die dingen gebeuren. Hoe? Bijvoorbeeld door deze 8 tips te lezen op de
website HoeZo!Mediawijs. Dat kun je op school doen of thuis, samen met je ouders.
https://www.hoezomediawijs.nl/veiliginternet/ Is de link van de 8 tips.’

Reminder: OctoPlus Politiehonden
groep 5, 6 en 7
Ben jij benieuwd wie Sniper de getrainde herdershond is? En wat hij allemaal leert in de
opleiding? Sluit dan op dinsdag 2 november om 15.30 uur aan bij de OctoPlus-presentatie
over politiehonden. In 45
minuten gaan vier studenten van de Opleiding Dier
en Gedrag in Helmond het hebben over:
- verschillende soorten training
- soorten politiehonden
- specialisatie
- Sniper (de herdershond)
- K9 groep Holland
- voeding
- trucjes
De presentatie sluit af met een leuke Kahootquiz,
die je maakt op een chromebook van school. Rond 16.15 uur is de
presentatie afgelopen. Laat Sniper weten of je erbij bent via deze link.

wist u dat...
• Golfles van meester Bert, de eerste OctoPlus-activiteit van dit schooljaar, weer erg
geslaagd is?
• Er voor de herfstvakantie weer verschillende leuke activiteiten op het programma van onze
BSO staan?

Herfstvakantie: Theaterspoor!
Theaterspoor organiseert in de herfstvakantie een speciaal programma in vestzaktheater Naat Piek
en het Mondriaanhuis in Uden. Dus vooral níet op vakantie gaan!
We beginnen op woensdag 27 oktober in Naat Piek met de spiksplinternieuwe voorstelling van Tg
Winterberg: ‘De Stille Kletsmajoor’. Het succesvolle duo Marlyn Coetsier en Mark Haayema brengt
een beeldende en muzikale voorstelling voor iedereen vanaf 3 jaar, in een vindingrijke wereld die
letterlijk is opgebouwd uit letters en woorden. De voorstelling is geïnspireerd op het prentenboek
‘Het land van de grote woordfabriek’ van Agnès de Lestrade en Valeria Docampo.
Op vrijdag 29 oktober is er weer een Culturele Instuif in het Mondriaanhuis. Luisteren naar leuke
liedjes van Jeroen Schippers, speuren in de bieb en knutselen bij Kunst&Co. Een lekker actief
programma!
Zondag 31 oktober sluiten we af met de prachtige 6+voorstelling ‘Oma, mag ik mijn pop terug?’ Over
Fien en haar vergeetachtige oma.
Meer informatie over de voorstellingen, foto’s, filmpjes en kaartverkoop is te vinden op
www.theaterspoor.nl.

