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Voorleeswedstrijd gewonnen door
Nienke Verbakel uit groep 8a!
In oktober was Nienke Verbakel uit groep 8a de voorleeskampioen
geworden van KC Octopus. Ze mocht daarna ‘de strijd aangaan’ met de
voorleeskampioenen van de andere scholen in Boekel en Venhorst.
Dit jaar was het anders opgezet vanwege de Corona. Nienke en de andere
deelnemers moesten een filmpje opsturen en een deskundige jury zou de
winnaar kiezen.
Afgelopen maandag was er een online event gepland om de uitslag bekend
te maken. Iedereen was online aanwezig en de jury vertelde om de beurt
wat zij van het voorlezen van de deelnemers vonden.
En toen de uitslag… Nienke Verbakel uit onze klas had gewonnen!
Ze is de voorleeskampioen van de gemeente Boekel en mag nu naar de
provinciale wedstrijd toe!
Wat was groep 8a blij en trots dat Nienke de wedstrijd had gewonnen. We
gaan haar zeker aanmoedigen bij de provinciale wedstrijd!
Ook namens team Octopus van harte proficiat Nienke, en veel succes en
vooral ook plezier gewenst met de volgende ronde.

kalender
26 januari
Start voorleesdagen
Kindcentrumraadvergadering online

28 januari
Afsluiting Respectweken

4 februari
Einde voorleesdagen

14 februari
Rapport gr. 3-7
Adviesgesprek gr. 8

15 + 17 februari
10-min. Gesprekken groep
1-7

16 februari
Adviesgesprek gr. 8

22 februari
Kennismaking instromers
kleuters

25 februari
Carnavalsviering in eigen
groep

28 febr t/m 4 maart
Carnavalsvakantie

8 maart
Instroom nieuwe kleuters

10 maart
Studiedag
Peuters gaan wel naar het
Kindcentrum

peuterwereld

Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen zijn begonnen!
Hierboven nog een programma vanuit de
bibliotheek. Zeker voor de peuters en kleuters is
voorlezen héél erg belangrijk.
Maar wist je ook dat veel oudere kinderen nog
heerlijk kunnen genieten van een heerlijk
voorleesmoment samen met papa of mama?

Thema winter: Noordpool en Zuidpool groep 1 en 2

wist u dat...
• We blij zijn dat er voorlopig geen hele klassen meer in quarantaine hoeven na een
besmetting?
• We de vervangingen van zieke en/of besmette collega’s tot nu toe gelukkig nog goed
kunnen opvangen elke keer?
• De uitslag van de tevredenheidsenquête deze week aangeleverd wordt bij de Stichting?
• Wij benieuwd zijn naar de mening van collega’s, kinderen en ouders van KC Octopus?
• De ouders van de groepen 6, 7 en 8 aan bericht hebben gehad voor een buitenschools
aanbod van typelessen na de carnavalsvakantie?

Van 26 januari tot en met 5 februari zijn De Nationale Voorleesdagen. Speciaal voor baby’s,
peuters en kleuters, want je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Zo bevorderen
we het voorlezen aan kinderen die dat zelf nog niet kunnen en worden kleintjes, grote
lezers.
Voorlezen is een heerlijk moment voor kinderen én de voorlezers.

Prentenboek van het Jaar 2022

Tussen de titels uit de Prentenboeken Top 10 zit één boek dat zich Prentenboek van het Jaar
mag noemen. In 2022 is dat Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp en Kees de
Boer. Het prentenboek staat centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen 2022. Dit
prentenboek gaat over het leukste ritueel van de dag: voorlezen.
Maar eerst ving ik een monster is een ode aan het voorlezen. Het laat prachtig zien hoe
ouder en kind samen met een verhaal kunnen bezig zijn. Het uitstellen van het
daadwerkelijke naar bed gaan is voor veel ouders en kinderen herkenbaar. Dat voorlezen
leuk én spannend is en de fantasie prikkelt, komt in dit verhaal mooi naar voren. De
paginagrote illustraties zijn gedetailleerd met monsters in alle soorten en maten, waardoor
je blijft kijken en ontdekken. Het is een boek waar het samenspel tussen tekst en beeld heel
belangrijk is en waar het (voor)leesplezier vanaf spat! En is het verhaal uit? Dan begint het
gewoon weer van voren af aan!
Zowel peuters en kleuters bij KC Octopus doen mee met de Nationale Voorleesdagen.

Tjibbe Veldkamp: ‘Ik hoop dat kinderen veel plezier zullen beleven aan
het boek. En ook hoop ik dat de voorlezers zullen moeten glimlachen en
misschien even stilstaan bij de geheimzinnige kracht van verhalen!’

Het laatste nieuws van SWV Helmond Peelland PO Bekijk eventueel de webversie.

Lancering Oudersteunpunt SWV HelmondPeelland PO
Op vrijdag 21 januari 2022 is het digitale Oudersteunpunt van het samenwerkingsverband
Helmond-Peelland PO gelanceerd. Een website door en voor ouders waar op een eenvoudige
en laagdrempelige manier informatie te vinden is over onderwerpen op het gebied van
passend onderwijs.

“Veel ouders vinden het moeilijk om objectieve en
onafhankelijke informatie te vinden. Informatie is
versnipperd, vaak worden ze van loket naar loket
gestuurd."
Erik Wissink, directeur bij SWV Helmond-Peelland PO

Drie pijlers
Het Oudersteunpunt heeft drie pijlers”, licht Inge Jeurissen, lid van de OPR, toe.
“Naast informatie over Passend Onderwijs, kunnen ouders op deze website ook
terecht als ze vragen hebben over opvoeding en ontwikkeling van hun kind in de 4
categorieën: baby’s/peuters, basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en stap naar het
voortgezet onderwijs. Het is dus heel breed.” De twee overige pijlers zijn
het ondersteunen van ouders en het signaleren wat er bij ouders leeft. Inge: “We willen
ook graag met ouders meedenken als ze ergens in vast lopen en horen ook graag welke
ervaringen ze hebben; zowel positieve als negatieve.”

Bekijk het Oudersteunpunt op
oudersteunpunt-swv.nl
oudersteunpunt-swv.nl

