
 

 

kalender 

 

   

   26-27-28 september   5 oktober   7 oktober  
   Kamp groep 8  Start kinderboekenweek  Octo-KUNST-dag  
         
         
         
         

 14 oktober  18 oktober  20 oktober  21 oktober   
 Afsluiting 

Kinderboekenweek 
 

 Kennismaking nieuwe 
kleuters 

 Voorstelling voor groepen  
1-2 KunstBoeVen 

 Voorleeswedstrijd  

         

 24 t/m 28 oktober   1 november  2 november  4 november  
 herfstvakantie  Instroom nieuwe kleuters  Hoofdluiscontrole  Crea-ochtend groep 1-2  
         
         
         
         

 

             Gezocht: ouders voor de  

Gezamenlijke MedezeggenschapsRaad 
 

 

 

octopost   
28-09-2022 - nr. 4 

 



 

  

Kinderboekenweekgeschenk 

Andy Griffiths schreef het Kinderboekenweekgeschenk dit jaar.  

Samen met Terry Denton is hij bekend van de populaire 

 ‘De waanzinnige boomhut’-reeks. De titel van het geschenk  

is dan ook niet heel verrassend: Waanzinnige boomhutverhalen: 

over toen het Stoel-In-Je-Neusdag was en andere waanzinnige 

verhalen. Tijdens de Kinderboekenweek krijg je het  

Kinderboekenweekgeschenk cadeau als je voor minimaal € 

12,50 een kinderboek koopt. 

 

Op school staat 5 oktober, de openingsdag van de 

Kinderboekenweek, helemaal in het teken van Gi-Ga-Groen! 

Alle kinderen en leerkrachten worden gevraagd om op deze dag 

gekleed in het groen naar school te komen! Heb je geen groene 

broek of shirt, een groen detail/accessoire is al voldoende! 

 

 

 Kinderboekenweek 2022 

 
De Kinderboekenweek 2022 vindt plaats van 5 tot en met 16 oktober. Het thema van deze 68ste 

Kinderboekenweek is Gi-Ga-Groen! 

Lezen is voor alle leeftijden van onschatbare waarde: je wordt er slim, blij én gezond van. Op de eerste 

plaats werkt lezen vooral erg ontspannend. Het geeft je een kijkje in een compleet andere wereld. 

Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie!  

Boeken lezen stimuleert de verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat je helemaal weg kan dromen bij 

een verhaal: “Joehoe, ik vroeg wat aan je…”. Heerlijk toch! Zeker nu alle boeken over de natuur om ons 

heen gaan.  

Want…..wil jij weten hoe een panda, tijger of ijsbeer leeft? Of ben je juist nieuwsgierig naar de dieren in 

de zee of diep onder de grond? Wil je alles leren over planten, bloemen en kruiden? En ben je benieuwd 

hoe je de natuur en het klimaat een handje kan helpen? Er zijn  

heel veel boeken die helpen een echte natuurheld te worden. 

 

Prentenboek Kinderboekenweek 2022 - Egalus - Marije Tolman 

Voor de jongste kinderen maakte Marije Tolman het Prentenboek  

van de Kinderboekenweek. 

In Egalus leven we mee met de aandoenlijke held Egalus, die wars  

van alle drukte ons wijst op de mooie natuur om ons heen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het kamp van groep acht is alweer bijna ten einde 

Aan het einde van deze middag zullen de eerste groepjes alweer vanuit het 

kampadres in St.Anthonis op de fiets in Boekel arriveren. Gelukkig schijnt nu de zon. 

Dat zal genieten zijn in het Zoo park in Overloon…, dat ze deze ochtend bezoeken.   

In deze Octopost enkele foto’s  om alvast een beetje de sfeer te proeven van kamp 

2022.  

 

   Onze school gaat meedoen aan de batterijen battle!! 

                           Spaar alvast zoveel mogelijk batterijen! 
Tijdens de Batterijen Battle gaan we de strijd aan met andere basisscholen in Nederland. Een 

duurzame strijd waarbij we in drie weken de meeste lege batterijen proberen te verzamelen. Wie 

weet winnen we de hoofdprijs….:  een duizelingwekkende show van illusionist Victor Mids (bekend 

van t.v.) op onze school! 

Drie  tweede prijzen: compleet verzorgde Mad Science techniekdagen.  

Iedereen wint Onze school ontvangt sowieso €0,25 per geleverde kilo batterijen. 

én we maken ons sterk voor het milieu. Dus meedoen loont altijd. 

 
Wie meedoet met de Batterijen Battle, geeft het milieu een enorme oppepper.  

Dat zit zo. In veel producten zijn metalen verwerkt, zoals zink in dakgoten en  

ijzer in stuntsteps. De aarde kan ons alleen niet eindeloos voorzien van alle  

metalen die we nodig hebben. Daarom is recycling ontzettend belangrijk. En  

weet je waar veel waardevolle metalen in zitten? Juist! In lege batterijen. Dus  

de lege batterijen die jij inlevert krijgt een tweede leven. Zo krijgt het milieu een  

boost! 

We  proberen zo veel mogelijk lege batterijen te verzamelen. De inzamelperiode is 

 van 7 tot en met 25 november 2022. Maar speur  nu alvast in en om het huis naar lege batterijen 

in oude apparaten en stoffige laatjes! Daarbij maken we kans op waanzinnige prijzen. Hoe we de 

winnaar kiezen? Dat is de school met gemiddeld het hoogste aantal kilo’s lege batterijen per 

leerling. De winnaars worden vóór de kerstvakantie bekendgemaakt. 

               Nader bericht volgt in een volgende Octopost.  

 

Casino-avond  

Een opdracht tijdens de fietstocht 
 naar het kampadres 



 

 

 

 

  

wist u dat... 

 
• De versiergroep vandaag onze aula aangekleed heeft in het thema ‘Gi-Ga-Groen’? 

• Een draaiboek Corona in de maak is met 4 verschillende scenario’s? 

• Het tijdens de bosspelen op het kamp gelukkig telkens nagenoeg droog is gebleven? 

     Kinder bootcamp  

Er kunnen nog enkele kinderen meedoen met de Kinderbootcamp! 

Meld je snel aan via onderstaande link!   
Kinderbootcamp! In de natuur buitenspelen en lekker vies worden! Is dit nu echt iets voor jou? 

Schrijf je dan in voor de Octoplusactiviteit op vrijdag 14 of 21 oktober! Tijdens de bootcamp ga 

je aan de slag met coördinatie, lenigheid, sociale omgang en eigenwaarde. Al sportende kan 

het zelfvertrouwen een flinke boost krijgen.                    Deelname is gratis! 

Schrijf je in via de juiste onderstaande link.                    Let op: vol is vol!  

 

Bootcamp voor groep 1 t/m 4 vrijdag 14 oktober  

Bootcamp voor groep 5 t/m 8 vrijdag 21 oktober 

 

Tijd: Inloop vanaf 13.15 uur, start 13.30  

(kinderen eten dus thuis)  tot 14.15 uur 

Locatie: We verzamelen in de aula van  

de Octopus. De bootcamp vindt plaats  

op het schoolplein.  

 

Harold, een spannend 
bosspel om de verloren 
schatkaart te vinden…  

https://51.klanten1.instapinternet.nl/formulier/10498/Bootcamp-voor-groep-1-t-m-4--vrijdag-14-okt.-vanaf-13.15u.-tot-14.15-u.--
https://51.klanten1.instapinternet.nl/formulier/9847/Bootcamp-voor-groep-5-t-m-8--vrijdag-21-oktober-okt.-vanaf-13.15u.-tot-14.15-u.--


 

 

 

 Informatieavond “Een kind met autisme…..wat nu?” 

 Op 8 november 2022 organiseert het oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO 

een informatieavond met als thema “Een kind met autisme…..wat nu?”. 

De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose autisme is. 

Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? Welke 

regelingen zijn er? Welke organisaties kunnen ondersteunen? Hoe wordt dat bekostigd? 

Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autismesteunpunt Zuidoost-Brabant en 

medewerkers van zorgpartners hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen. 

Ook onderwijsprofessionals zijn van harte welkom! 

  

De ouderavond is van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon van Dijkschool 

(Berkveld 19 in Helmond) 

U kunt zich aanmelden via onderstaande link: 

  

https://forms.office.com/r/gSrqzYZ0Fx 

 

 

 

 

 

Disco-skate op vrijdag 28 oktober en 4 november 
Vrijdag 28 oktober & vrijdag 4 november is er weer een disco skate op het plein! 

Het thema van deze avond is HALLOWEEN, kom jij ook verkleed? 

Alle kinderen van de basisschool zijn welkom van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

Er is muziek en er zijn discolichten! De entree is gratis. De kosten van het evenement 

worden gedekt door het koek en zopie kraampje dus kom wat lekkers kopen! Let op: je kunt niet pinnen.  

Bij regen schuift het één week op. Word lid van onze facebook pagina, en blijf op de hoogte van het 

actuele nieuws, of eventueel afgelasting van het evenement. 

https://www.facebook.com/Skeelergroep-Boekel-106840481957436 

Tijdens het discoskaten worden er foto’s 

gemaakt. 

In het kader van de privacywetgeving AVG gaat 

de organisatie er vanuit dat u bij 

deelname aan dit evenement akkoord gaat met 

het publiceren van de foto’s.  

Hopelijk tot dan! 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FgSrqzYZ0Fx&data=05%7C01%7Cr.kuepers%40swv-peellandpo.nl%7C8dd56eb2658b4801d78408da9ba4a717%7C3f8d8af71cd94887924c1649787cc712%7C1%7C0%7C637993428712894740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hCHJPa7kj5viltA05B0cH5vmnLnH4VV1tPyySCMgCTg%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Skeelergroep-Boekel-106840481957436


 

 

De Basement gaat door  

Wat waren de afgelopen keren gezellig en leuk, dat willen we graag zo houden. Daarom hebben we 

alvast een kalender gemaakt, zodat iedereen op de hoogte kan blijven van de komende activiteiten. 

We willen er samen met jullie weer een succes van maken.  

Ook zullen er losse posters gepubliceerd worden voor de activiteiten, zodat je precies kunt lezen/zien 

of er bijvoorbeeld een aanmelding nodig is, entree etc. 

 


