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   2 december  6 december  9 december  
   Surprise groep 6-8 

Octopodium met ouders 
groep 1 en 2 

 Studiedag: Kinderen van 
groep 1 t/m 8 zijn vrij 

 Crea-ochtend groep 3-4  

         
         

 20 december   21 december  26 december t/m 6 januari  9 t/m 27 januari  
 Kennismaking nieuwe 

kleuters 
 Kerstmarkt van 17.00u tot 

19.30u 
 Kerstvakantie  Respectweken  

         
         
         
         

 11 januari  25 januari  27 januari    
 Start Qrabble  muziek-dans 

Hoofdluiscontrole 
 Kindcentrumraadverga-

dering 
 Afsluiting Respectweken    

         
         
         
         

 

     Onderzoek naar mogelijke andere schooltijden 

Begin 2022 is ons tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek gehouden onder kinderen, medewerkers 

en ouders. Binnen onze kindcentrumraad (KCR) zijn de uitslagen ook besproken. Er is gekeken 

naar de dingen die goed gaan en welke verbeterpunten er zijn en hoe we hier een goed vervolg aan 

kunnen geven. 

Bij de tevredenheid over de schooltijden was er een groot contrast tussen de ouders en de 

medewerkers: - Zo zijn de schooltijden door de ouders met een 8,2 geclassificeerd met een zeer 

goede score: 86% is positief; 5% is negatief. - Bij medewerkers was echter 48% ontevreden over de 

schooltijden. We hebben door een aanvullende vragenlijst bij het team inzichtelijk proberen te 

krijgen waarom zij hier meer ontevreden over zijn. Ook heeft het team meerdere gesprekken 

gevoerd om te kijken waar verbetermogelijkheden liggen. Je moet dan denken aan: 
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 - met een gericht aanbod kan de lunchtijd ook als onderwijstijd 

gebruikt worden 

 - de speelpauze van een half uur tussen de middag is voor een deel 

van de kinderen erg lang en zorgt voor onrust; wat zou ook passend 

kunnen zijn? 

 - doordat de schooltijden op maandag, dinsdag en donderdag tot 

15.15 uur duren blijft er op die dagen na lestijd voor de collega’s 

minder tijd over voor alle lesvoorbereidingen en andere taken. 

 

We zijn met het team dus op dit moment aan het onderzoeken welke 

lesroosters ervoor kunnen zorgen om de tevredenheid onder het 

personeel over de schooltijden te vergroten, waarbij uiteraard ook 

gekeken wordt naar het kind. 

 

 

Regenboogpiet met wasco en ecoline 
 Suus    Gr. 3a 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wist u dat... 

 

   WK voetbalshirt groep 5  

Als de Sint en Pieten naar het WK 

voetballen zouden gaan …….Hoe zou 

hun voetbalshirt er dan uitzien?  

Vervolg van pagina 1 

Er is een werkgroep opgericht vanuit KCR: Diana Rovers (oudergeleding KCR), Ilse Teunissen (personeel 

onderwijs) en Berry van de Wetering (directie). Zij komen in de tweede helft van dit schooljaar met een 

enquête naar de ouders toe om te kijken hoe ouders staan tegenover eventuele andere mogelijkheden. 

Daarbij zal ook het huidige rooster voorliggen als mogelijkheid. We willen natuurlijk de zeer goede 

tevredenheidsscore onder de ouders behouden, maar het zou fijn zijn als we de tervredenheidsscore 

onder het team daarbij kunnen vergroten. Jullie horen t.z.t. meer van ons over het vervolg. Werkgroep 

schooltijden KCR Diana Rovers (oudergeleding KCR) Ilse Teunissen (personeel onderwijs) Berry van de 

Wetering (directie). 

 

• De kinderen van groep 8 maandag op de fiets naar het Commanderij College in Gemert  

zijn gefietst? 

• Ze daar aan de hand van een speurtocht, de school hebben verkend? 

• De kinderen gisteren hun (gym)schoen op school mochten zetten? 

• Er weer een heerlijke fleurige chocolade traktatie in zat? 

• ….er toch ook wel hier en daar door Pieten verwarring was gezaaid? 

• We zojuist het uiteindelijke gewicht van de batterijenbattle hebben doorgekregen? 

• Er in totaal 1808,2 kilo   is opgehaald?   
• We in spanning de uitslag afwachten? 
  

Groep 3 ‘op wielen’ 
Maandag mochten de kinderen van de groepen 3, 

in het kader van het thema "Op Wielen", een kijkje nemen in 

een vrachtauto. Ze mochten in de cabine kijken, maar ook 

achter in de wagen. En een keertje claxonneren. Wat gaat dat 

hard!!Sinterklaas was ook in de vrachtauto geweest, hij had 

voor alle kinderen en de juffen nog wat lekkers achter gelaten. 

Wat een leuke ervaring! 

 

Sint en Piet op het dak 
 Emma    Gr. 1 

 



 

Wat was het een succes dit jaar en dit hebben we aan jullie te danken! 

Aangezien het jaar nog niet voorbij is willen wij nog een keer genieten van jullie 

enthousiasme, plezier en glimlach. Want hoe mooi is het om samen 2022 af te sluiten in de 

Basement. Daarom is er op 16 december nog een feest georganiseerd voor groep 6 t/m 8. 

Dit feest zal starten om 19:00 en zal stoppen om 20:00 en hier vragen we €1 euro entree 

voor. 

De deur gaat open vanaf 19:00 

uur en zal sluiten om 20:00. 

Jassen kunnen opgehangen 

worden in de garderobe en er is 

fris en lekkers te bestellen bij de 

bar. Geef uw kind dan ook niet 

meer mee dan €3,50 euro. 

Frisdrank is namelijk 1 euro, ranja 

en Capri Sun voor een paar cent 

en wat lekkers kost ook niet meer 

dan 1 euro. 

Mocht uw zoon of dochter eerder 

naar huis willen dan is dat geen 

probleem maar dit wel graag in 

overleg met ons en ouder. Mocht 

uw zoon of dochter geen mobiele 

telefoon hebben, geef dan even 

een blaadje mee met het nummer 

erop. Er is voldoende leiding 

aanwezig met een telefoon die u 

even op de hoogte kan brengen. 

Verder gaat niemand naar buiten 

of weg zonder dat wij een 

bevestiging hebben van 

goedkeuring van ouder. Dit kan 

bijvoorbeeld door een 

telefoontje, whatsappje etc. 

  

In 2023 zullen er weer nieuwe 

activiteiten plaatsvinden hou 

daarom onze social media 

kanalen in de gaten. Dit zijn op 

                                                                                                         Facebook (Dorpsteam Boekel) & 

                                                                                                         (The basement Boekel) en op  

                                                                                                        Instagram (Basement_Boekel). 


