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OctoPlus-activiteiten
In de afgelopen weken hebben er weer twee mooie OctoPlus-activiteiten plaatsgevonden:
golfles van meester Bert en gisteren het bezoek van 4 studenten van de opleiding Dier &
Gedrag die een presentatie kwamen geven mét en over politiehond Sniper.
Een fantastische workshop ‘Vloggen’ komt er dit jaar ook nog aan; de exacte datum is in
onderhandeling. Om het aanbod verder uit te breiden krijgen we graag ook input vanuit
kinderen en / of hun ouders. Wat zou een leuke OctoPlus-activiteit zijn? Waar is interesse in?
Of wellicht heeft u als ouder zin om kinderen een keer kennis te laten maken met uw
interessante hobby en wilt u hier zelf een leuke activiteit voor aanbieden?

Het zou héél leuk zijn als we op die manier ons OctoPlusaanbod kunnen uitbreiden. Ideeën of kun en wil je zelf iets
aanbieden?
Neem even contact op met meester Berry en we gaan het
samen oppakken: berry.vandewetering@stichtinggoo.nl

Thema beroepen tijdens de kinderboekenweek:
de koks in groep 1b geconcentreerd aan het werk

kalender
5 november
Crea-ochtend groep 1-2

12 november
Crea-ochtend groep 5-8

16 + 18 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 7 facultatief

18-19-23-24 november
Tandartswagen van Dental
Cars staat bij school

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

26 november
Octopodium groep 1 met
ouders

1 december
11.00-11.30: Kleuters spelen
met alle kleuters van het
kindpark

3 december
Surprise groep 6 t/m 8

Even voorstellen:
Diana Rovers nieuw MR lid
Ik ben Diana Rovers. Samenwonend met Jasper en moeder
van 3 kinderen, Vinz (groep 6b), Sophie (groep 4b) en Daan
(groep 1b).
Ongeveer een jaar geleden ben ik gestart bij de
Kindcentrumraad als LOC-lid. Toen er een ‘schoolouder’
plek vrij kwam binnen de MR wilde ik graag aanblijven
vanuit interesse, mijn kinderen zullen immers nog een aantal
jaren naar de Octopus gaan.
Ook mijn eigen ervaring vanuit het onderwijs neem ik mee.
Heeft U vragen of opmerkingen dan kunt U me altijd
aanspreken op school.

Thema beroepen tijdens de kinderboekenweek
bij de kleuters
Tijdens het thema beroepen is er gewerkt in de kleuterhal. Daar was een
ziekenhuis, een restaurant en er werkten bouwvakkers.
In de groep1a waren een kapsalon, een dierenwinkel en een bouwhoek met
attributen.
Natuurlijk werd er volop gebruik van gemaakt en voelden de kinderen zich helemaal
thuis in de betreffende beroepen.

Thema beroepen in groep 1a

wist u dat...
• De EHBO-lessen voor onze groepen 8 van start zijn gegaan?
• De OctoPlus-activiteit van gisteren met politiehond Sniper goed in de smaak viel?
• Groep 7a zich met een keurig betoog bij de directie hard gemaakt heeft voor een
terugkeer van speeltoestel ‘De Trein’ op ons schoolplein?
• Deze Trein helaas echt ‘vertrokken’ is…
• We nog even afwachten welke berichtgeving er vanuit Stichting GOO komt, met
betrekking tot de Coronamaatregelen die gisteravond bekend gemaakt zijn.

Sinterklaas intocht Boekel: zondag 14 november
Lieve kinderen van Boekel,
We hopen dit jaar Sinterklaas weer in Boekel te ontvangen op Zondag 14
november. Sinterklaas vertrekt voorafgegaan door Harmonie E.M.M. met zijn
paard “Ozosnel” en al zijn Pieten om 13:45 uur voor de intocht door de straten
van Boekel. Voor alle kinderen hebben de Pieten wat lekkers meegenomen.
Voor de kinderen die geen gluten mogen is er een speciale “GlutenPiet”
(herkenbaar aan zijn witte schort met glutenvrij logo) meegereisd uit Spanje.
Zorg ervoor dat je herkenbaar bent zodat de “Gluten Piet” jou kan vinden.
Let op: de route is dit jaar als volgt: Tuinstraat, Wilhelminastraat, Mouthoeve, Kennedystraat naar
het St. Agathaplein, waar de Sint welkom wordt geheten door Burgemeester Caroline van den Elsen
en de Heer Jan van den Broek namens het Comité Boekel-Venhorst.
Hierna vervolgt de Sint zijn route via de rotonde, Rutger van Herpenstraat, Burgtstraat,
Bernhardstraat naar sporthal “de Burcht”.
In de sporthal zijn alle kinderen t/m groep 5 met hun ouders welkom voor een gezellige en sportieve
middag. Ook is er natuurlijk gelegenheid om de Sint een handje te geven.
Bij slechte weersomstandigheden begint het Sinterklaasfeest om 14:30 uur in de sporthal.
Vanzelfsprekend worden er tijdens de intocht en in de sporthal de dan geldende Corona maatregelen
gehanteerd.
Bij de toegang in de sporthal zal er gecontroleerd worden op QR code of een geldige negatieve
Coronatest uitslag.
Alle informatie is ook te volgen op onze Facebook pagina: “Sinterklaas intocht Boekel”.
Bij de activiteiten rondom de Sinterklaasintochten in Boekel en Venhorst kunnen foto’s gemaakt
worden die door het Comité Boekel-Venhorst voor eigen doeleinden gebruikt kunnen worden.
Door uw aanwezigheid bij dit evenement geeft u automatisch toestemming en gaat u akkoord met
het voorgaande.
Werkgroep Sinterklaas intocht Boekel.

Goed nieuws!!, het mag weer!!
Zet je skates maar alvast klaar.Vrijdag 5 november gaan we discoskaten!,
Kom rollen en zwieren op het St. Agathaplein in Boekel.
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Ons koekie en snoepie kraampje is weer gevuld met allerlei lekkers om de dorst te lessen en wat
extra energie te geven. De koffie, thee en
chocomel houdt de kijkers lekker warm. Kom
meedoen en neem je ouders, opa’s -oma’s- jufmeester, buren, mee als je wilt, gezellig!!!!
Tot ziens allemaal!, zin in!!
Schaats en Skategroep Boekel
Info: www.skeelergroep.nl

De Dental Car komt weer naar school
De Dental Car van JTV Mondzorg voor kids komt binnenkort weer naar school. Alle kinderen
die bij ons staan ingeschreven krijgen een oproep. Is uw kind nog niet ingeschreven, meldt uw
kind dan nu nog aan voor een afspraak in de Dental Car.
Welkom vanaf het eerste tandje
Een gezond gebit is een kostbaar bezit. Om een mooi gezond gebit te krijgen en te houden, is het
belangrijk dat uw kind al op jonge leeftijd naar de tandarts gaat. Hoe eerder uw kind leert tanden en
kiezen goed te verzorgen, hoe gezonder ze blijven en hoe minder de tandarts hoeft te doen.
Bovendien ervaren jonge kinderen dat het heel gewoon is om naar de tandarts te gaan. Zij groeien op
met de tandarts. Kinderen zijn van harte welkom in de Dental Car zodra het eerste tandje doorbreekt
totdat zij achttien jaar zijn.
JTV Mondzorg voor kids
Bij JTV Mondzorg voor kids draait alles om kinderen. Belangrijk is dat uw kind zich bij ons op zijn
gemak voelt. Bij ons werken tandartsen, kindertandverzorgenden, mondhygiënisten en
(preventie)assistenten die bewust hebben gekozen om met kinderen te werken. Zij doen dat met
veel plezier en geduld. Bovendien hebben zij veel ervaring met het melkgebit én het blijvende gebit.
Preventie staat voorop
Preventie, het voorkomen van gaatjes, staat bij ons voorop. Daarbij hoort twee keer per jaar controle
van het gebit in de Dental Car (het liefst samen met uw kind(eren)), tips om het gebit optimaal te
verzorgen, voedingstips én het nemen van preventieve maatregelen, zoals sealen en een
fluoridebehandeling. Daarnaast wordt er naar de stand van de tanden gekeken, zodat uw kind tijdig
naar de orthodontist kan worden doorverwezen. Hierdoor helpen wij kinderen en jongeren om hun
gebit gezond te houden.
Geen kosten
Voor kinderen van 0 tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering controles en bijna alle behandelingen.
Uw behandelaar informeert u tijdig over eventuele kosten die niet onder de vergoeding vanuit de
basisverzekering vallen (bijvoorbeeld orthodontie, etsbruggen en bleken van tanden).
Hoe meld ik mijn kind aan?
U kunt uw kind aanmelden via onze website www.mondzorgvoorkids.nl. U kunt ons ook bellen voor
meer informatie of om een afspraak te maken: 0412 – 625 967. Of loop binnen bij de Dental Car.
Centrum Oss (praktijk en hoofdkantoor)
Obrechtstraat 25
5344 AT Oss
Telefoon 0412 - 625 967
www.mondzorgvoorkids.nl

Voor kinderen vanaf 12 jaar: KennisFabriek over de Koninklijke Luchtmacht
Donderdag 9 december is Sergeant 1
Maurice van den Tillaard te gast bij de
KennisFabriek van Bibliotheek De Lage
Beemden. Maurice is werkzaam als F-16
technicus bij het 312 Squadron van de
Koninklijke Luchtmacht op Vliegbasis Volkel.
In dit kenniscollege mogen jongeren vanaf
12 jaar een kijkje nemen op de vliegbasis en
in de wereld van de Koninklijke Luchtmacht.
De jongeren krijgen een rondleiding op de
basis. Van Maurice van den Tillaard
Vliegbasis Volkel is de laatste Nederlandse F16 basis. Medio 2022 arriveren de eerste F35’s op Vliegbasis Volkel. Op de avond van
deze KennisFabriek zullen de F-16’s vliegen
waarvan de take off of de landing te zien is.
De KennisFabriek vindt plaats op donderdag
9 december van 16.30 – 18.30 uur bij
Vliegbasis Volkel, Zeelandsedijk 10 Volkel.
Deelname is gratis. Ben je nieuwsgierig wat
een F-16 technicus allemaal doet en hoe
het is om bij de luchtmacht te werken?
Meld je dan snel aan; de KennisFabriek is
populair en VOL=VOL. Aanmelden is
verplicht en kan via
www.bibliotheeklagebeemden.nl De KennisFabriek is niet bedoeld voor de ouders.

