
 

 

kalender 

 

   

   2 november  4 november  10 november  
   Hoofdluiscontrole  Crea-ochtend groep 1-2  Studiedag groep 1 t/m 8 . 

Peuterwerk blijft open 
 

         
         

 11 november   18 november   21 november  22 november  
 Crea-ochtend groep 5 t/m 8  Afsluiting Qrabbl-muziek  Groep 8 rapport mee naar 

huis 
 Sint op Kindcentrum 

10 minuten gesprek groep 1 
t/m 7 facultatief 
10 minutengesprek groep 8 

 

         

 23 november   24 november   2 december    
 Kindcentrumraadvergadering  10 minuten gesprek groep 1 

t/m 7 facultatief 
10 minutengesprek groep 8 

 Surprise groep 6-8 
Octopodium met ouders 
groep 1 en 2 

   

         
         
         
         

 

octopost   
2-11-2022 nr. 8 

 

     De Voorleeswedstrijd 

Vrijdag voor de herfstvakantie vond de voorleeswedstrijd op KC Octopus plaats. Uit de 

groepen 7 en 8 mochten de klassenwinnaars voorlezen in de aula: Manouk, Juul, Janne 

en Nick. De jury bestond uit Jens, Djim, Guus, Linde en meester Marc. 

Ze hebben het allemaal erg goed gedaan! Er kan maar 1 winnaar zijn en dat is Janne uit 

groep 8a! 

 

Tevens werd ook de winnaar van de poëzie wedstrijd van de groepen 6 en 7 bekend 

gemaakt. Het is Dieke geworden uit groep 7b! We hopen volgende week haar winnende 

gedicht in de Octopost te kunnen plaatsen 

                                                                     Proficiat dames! 

 



 

  

     Op bezoek bij de bieb 

We zijn met de groepen 3 naar de bieb in Boekel 

geweest. Daar werd eerst een spannend prentenboek 

voorgelezen. We kregen daarna uitleg over hoe we 

een boek kunnen lenen en inleveren bij de bieb. 

Daarna gingen we in tweetallen een speurtocht door 

de bieb maken, zodat we alles weten te vinden in de 

bieb. Als afsluiting las de juf van de bieb nog een 

grappig verhaaltje voor. Het was erg leuk in de 

bibliotheek. 

 

     Halloweenfeest  
Mara, Lieke en Bo namen het initiatief om een Halloweenfeestje op  

school te bouwen. En dat is hen gelukt! Na het bedenken van hun plan,  

stapten ze naar meester Berry met de vraag of het mocht…..tuurlijk! 

Hieronder het  verslag van deze ondernemende (één van onze  

4 kernwaarden) leerlingen:  

 

‘Wij zijn Mara, Bo en Lieke. Afgelopen maandag hebben wij een  

Halloweenfeest georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8. Het leek ons leuk om  

op school een feestje te vieren met Halloween. Dit doen we ook met carnaval. We zijn op 

het idee gekomen door Mara’s heksenlach. We dachten dat het leuk zou zijn om een 

spookhuis te maken van de school maar dat is er niet van gekomen. Wij vonden deze dag 

niet echt eng, maar meer extra grappig dat sommige klassen zelfs nog iets aan hun 

klassen deden. 

 

Wij vonden het erg leuk en hopen dat er de volgende keer nog meer  

spellen gespeeld kunnen worden en er nog groter uitgepakt kan worden. 

We hopen nog meer leuke dingen te mogen organiseren op school’. 

Bo, Lieke, Mara’ 

 

 

 



 

 

 

 

  

wist u dat... 

 

     Op bezoek bij de Perekker 

Maandagmiddag voor de herfstvakantie zijn de groepen 3 in kleine 

groepjes met een aantal ouders naar de Perekker geweest. De 

groepjes hadden de opdracht gekregen om rondom 'de Perekker' op 

zoek te gaan naar 2 gidsen : 

Een gids kon de kinderen iets vertellen over bomen en bladeren 

(seizoenen/vormen blad/ bast/naaldbomen enz). De andere gids wist 

een heleboel over de zaden en vruchten van de bomen; welke vruchten 

en zaden/wat is eetbaar/ wat eten vogels/ wat  

hebben de zaden voor een functie? 

Ook hadden alle kinderen een  

zoekdoosje waarin ze hun gevonden  

spulletjes konden doen. 

 

• Wij buiten nog genieten van het heerlijk herfstweer? 

• De waterpomp inmiddels toch gesloten is? 

   Maandag 7 november start officieel de batterijenbattle! 

Spaar zoveel mogelijk lege batterijen en lever ze op school in! 
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 duizeling- 

wekkende show van illusionist Victor Mids (bekend van tv) 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 krijgen 

een tweede leven. Zo krijgt het milieu een boost! 

-De officiële inzamelperiode is van 7 tot en met 25 november 2022. We hebben al enorm veel 

batterijen aangeleverd gekregen, maar speur toch nog in huis naar lege batterijen in oude apparaten 

en stoffige laatjes. Hoe de winnaar gekozen wordt?  

Dat is de school met gemiddeld het hoogste aantal kilo’s lege batterijen per leerling. De winnaars 

worden vóór de kerstvakantie bekend gemaakt. We houden jullie op de hoogte!!  

 

Vandaag krijgen alle kinderen een folder mee naar huis, waarin o.a. de spelregels 

uitgelegd worden. Lever je lege batterijen bij je leerkracht in! 



 

Sinterklaas intocht Boekel:  zondag 13 november  
 

Hallo kinderen in Boekel,  

 

We hopen dit jaar Sinterklaas weer in Boekel te ontvangen op: 

Zondag 13 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 

Piet” die heerlijke  glutenvrije lekkernijen meebrengt uit 

Spanje.Herkenbaar aan zijn witte schort met “glutenvrij logo”. Zorg ervoor dat deze speciale Piet jou 

kan vinden. 

 

Let op: de route is dit jaar als volgt: Tuinstraat, Wilhelminastraat, Mouthoeve,  Kennedystraat, St. 

Agathaplein. Daar wordt de Sint ontvangen en welkom 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 Kerkstraat, Rutger van Herpenstraat, Kloosterlaan, 

Kapelstraat, Zorgcentrum “St. Petrus”, Burgtstraat, Bernhardstraat naar sporthal “de Burcht”. 

 

In de sporthal zijn, tot 17:30 uur, alle kinderen t/m groep 5 met hun ouders welkom voor een 

gezellige 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. 

 

Alle informatie is ook te volgen op onze Facebook pagina: “Sinterklaas intocht Boekel”. 

 

Werkgroep 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. 

 


