octopost
2-2-2022 - nr. 18

Letterfeest op KC Octopus
Wat is het leukste in groep 3? Wanneer je deze vraag stelt aan de kinderen, dan roepen ze bijna
allemaal, leren lezen.En wanneer je zo goed je best hebt gedaan om dat onder de knie te krijgen, is
dat reden voor een feestje, het letterfeest!
Voor de kinderen was het één grote verrassing wat er op het programma stond. In de klas speelden
we een letterbingo. Daarna mochten ze de jas aan gaan doen voor een letterspeurtocht rondom ons
kindcentrum, gelukkig was het net droog. Wat ze niet wisten was, dat er van ieder kind één ouder,
opa of oma aanwezig was om met hen de letterspeurtocht te lopen. Zo mooi, die verbaasde blikken
toen ze buiten kwamen en zagen wie er was. Enkele ouders hadden slingers en ballonnen
opgehangen voor een feestelijk tintje en juf Corrie was zo aardig geweest om
voor iets lekkers te zorgen voor iedereen, waarvoor onze dank.
Na afloop van de speurtocht kwam het officiële moment, de
uitreiking van het letterdiploma. De kinderen mochten op een
verhoging gaan staan en onder luid applaus van alle
aanwezigen hun letterdiploma in ontvangst nemen. Tot slot nog
een letterkoekje en voldaan naar huis.
Wat een mooi feestje en we zijn blij dat ondanks alle regels het
letterfeest gewoon door kon gaan. En voor de kinderen die thuis
in quarantaine zaten, was er een thuisfeestpakket bezorgd en
natuurlijk hun letterdiploma.

kalender
4 februari
Einde voorleesdagen

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

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

16 februari
Adviesgesprek gr. 8 online

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

17 maart
KunstBoeven: dans groep
1-2

18 maart
Octopodium groep 5-7

Uitreiking van het letterdiploma

De letterspeurtocht

Voorleestips

Zo kies je een goed boek.
1 Alles kan: strips, tijdschriften, liedjes, boeken.
2 Vertel verhalen die je zelf ook graag hoort.
3 Kies boeken met aansprekende personages en knappe illustraties.
4 Overleg met kinderen: waarover willen ze graag een verhaal horen?
5 Bekijk het boekenaanbod in de bibliotheek en vraag raad.
Zo maak je het verhaal spannender.
1 Stel vragen. Wat zou jij nu doen? Hoe zou het nu gaan met de personen?
2 Lees het verhaal op voorhand, dan kan je beter inspelen op wat komt.
3 Spreek rustig en duidelijk. Versnel wanneer dat bij het verhaal past.
4 Spreek luid bij grappige passages, fluister zacht als het spannend wordt.
5 Las korte stiltes in.
Waarom het goed is voor je kind?
1 Maak er een fijn ritueel van. Voorlezen versterkt jullie band.
2 Voorlezen prikkelt de fantasie en het geheugen van kinderen.
3 Kinderen pikken nieuwe woorden op en versterken hun taalgevoel.
4 Voorlezen maakt gevoelens en ervaringen bespreekbaar.
5 Kinderen grijpen zelf sneller naar een leesboek als ze verhalen horen vertellen.

Code Kraken.
We mochten meedoen aan een project van de bieb.
Eerst ging de juf het boek ‘William Wenton’ voorlezen.
Het was een leuk boek maar een beetje ingewikkeld.
Het duurde een tijdje want je had 43 hoofdstukken.
Toen het boek uit was, kwam Trude van de bieb in onze klas om het project af te sluiten.
We mochten codes gaan kraken.
Eerst kregen we uitleg: het ging over interessante codes.
We gingen daarna aan de slag met de codes.
Het was erg ingewikkeld maar leuk.
We hebben wat geleerd over verschillende codes. Namelijk een caesar code, een
rozenkruis code en een datumcode en nog wat andere codes. Het was best moeilijk maar
super leuk!
We kregen een kist en die mochten we open kraken.
We vinden dit een van leukste bieb projecten die we ooit hebben gehad!
Groetjes Meike & Elize uit groep 8b.

Verslag Kindcentrum Raad
Op 26 januari hebben we weer een KCR-vergadering gehad. Een aantal punten willen we hieronder
graag even benoemen.
De uitslagen van de DUO-tevredenheidsenquête zijn binnen bij het bestuur. Zo gauw deze bij ons
binnen zijn, willen wij de belangrijkste aandachtspunten vanuit de enquête met u delen.
De Coronaperikelen hebben er bij ons ná Kerst vooral voor gezorgd dat er verschillende groepen in
quarantaine moesten en leerkrachten thuis kwamen te zitten. Het heeft de kindcentrumleiders (MT) veel
tijd gekost om dit allemaal goed te regelen. De communicatie vanuit het MT naar ouders hierover wordt
wel positief ervaren.
We hebben de onderwijstijd besproken. Hoe krijgen we die inzichtelijk en hoe gaan we hier in de
toekomst mee om? Het belangrijkste is om hierover in gesprek te blijven.
Verder heeft het team een enquête ingevuld v.w.b. de werkdruk. In grote lijnen kwam hieruit naar voren
dat we te veel actieplannen hebben. Het MT gaat bekijken hoe dit opgepakt kan worden en welke
keuzes hierin gemaakt kunnen worden. Wat duidelijk naar voren kwam was dat lesgeven op nummer 1
staat, focus op onderwijs.
Tot slot is het vervoersprotocol i.r.t. het BrabantsVeiligheidsLabel ter tafel gekomen. Dit protocol wordt
aangepast en staat op de website zodat alle ouders/verzorgers hiervan op de hoogte zijn.

Aanmelden webinair op 21-februari om 19.30 over mediaopvoeding bedoeld voor
ouders van basisschoolleerlingen.
Maak hier alvast kennis met Freek!

De code kraken in groep 8

wist u dat...
• Juf Gera van onze peuters 25 jaar in dienst is?
• Wij haar daarom in het zonnetje hebben gezet met een mooie bos bloemen?
• Op onze website onder het kopje Corona een nieuwe beslisboom staat van 31 januari?

