
 

 

kalender 

 

   

   21 december  26 december t/m 6 januari  9 t/m 27 januari  
   Kerstmarkt van 17.00u tot 

19.30u 
 

 Kerstvakantie  Respectweken  

         
         

 10 januari  11 januari  25 januari  27 januari  
 Instroom nieuwe kleuters  Start Qrabbl - aanbod dans 

en beweging 
Hoofdluiscontrole 

 Kindcentrumraadverga-
dering 

 Afsluiting Respectweken  

         

 10 februari  13+15 februari  14 december  14+16 februari  
 Rapporten groep 3 t/m  7 

mee naar huis 
 10 min. gesprekken 1 t/m 7  Kennismaking instroom 

nieuwe kleuters 
 Adviesgesprekken groep 8  

         
         
         
         

 

     Fijne Feestdagen! 

Vanavond gaan we er samen een heel mooi kerstfeest van maken, op 

onze gezellige kerstmarkt. De voorbereidingen zijn in volle gang, er 

zijn prachtige werkjes gemaakt, het kindcentrum wordt leuk 

aangekleed en versierd, er is heel veel lekkers te koop en er zijn 

enkele leuke dingen om te doen.  

Dit alles voor het goede doel ‘Nurses going to Gambia’, die we 

 vrijdag a.s. hopen te verblijden met een hele mooie opbrengst. 

Komen jullie ook vanavond? 

Wij wensen al onze ouders en kinderen  

verder alvast hele fijne feestdagen toe en een 

gezond en gelukkig 2023.  

 

We zien jullie na de kerstvakantie graag weer op 

maandag 9 januari! 

Team Kindcentrum Octopus 

 

 

octopost   
21-12-2022  nr. 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wist u dat... 

 

Wij hebben tijdens de handenarbeidles een kerstsok gemaakt met vilt 

en versierd met figuurtjes en we hebben verschillende soorten sterren 

van wasknijpers gemaakt. Die gaan we verkopen. Sommige kinderen 

bakken thuis nog koekjes of maken nog iets anders, en die worden 

ook verkocht. We hebben met de juf ingepland wie wanneer écht in de 

klas mag verkopen 

 

In de aula is ook van alles te beleven. Zo zijn ook de foto’s en de 

filmpjes van de verderkijkdoos in de aula te zien. We hopen dat alles 

verkocht wordt, en dat we heel veel geld mee mogen geven aan Roos 

en Floor. We hebben er heel veel zin in. Tot vanavond!     

Juul en Linde uit groep 7b 

 

• Het kerstverhaal in de groepen 3 en 4 uitgespeeld wordt in hun themahoek? 

• De groepen 4 als pilot in de pauze op maandag voetballen op het grasveld voor school, 

zodat zij ook een plek hebben waar dit kan? 

• Er met hulp van heel veel ouders afgelopen week prachtige kerststukjes gemaakt zijn door 

de kleuters? 

• We iedereen bedanken die hiervoor ‘groen’ mee naar school gegeven heeft? 

• De nieuwe ‘verderkijkdozen’ afgelopen weken ontdekt zijn door alle groepen? 

    De  Kerstmarkt 
Roos en Floor van ‘Nurses Going Gambia’ kwamen vertellen over het goede doel en wat ze met ons 

geld  gaan doen. Ze rijden ergens in 2023 met hun auto, samen met heel veel andere auto’s met 

vrijwilligers, om daar te vertellen welke technieken wij in Nederland gebruiken. Sommigen gaan naar 

autobedrijven, anderen naar scholen weer anderen naar de horeca en Roos en Floor gaan naar een 

ziekenhuis. Zij gaan uitleggen hoe wij bepaalde technieken in Nederlandse ziekenhuizen gebruiken. Ze 

gaan ook vaccins geven, die hebben ze daar veel te weinig. Ze gaan met het vliegtuig terug naar 

Nederland en doneren hun auto, die daar als ziekenwagen gebruikt wordt. Ze blijven 3 weken en hopen 

dat de artsen en verpleegkundigen iets geleerd hebben van Roos en Floor, zodat ze daar in de 

ziekenhuizen nog beter mensen kunnen helpen. Ons Kindcentrum gaat voor hen geld inzamelen met de 

kerstmarkt van vanavond. We mogen tekeningen inleveren die ze aan de kinderen daar meegeven. En 

natuurlijk nemen ze de opbrengst van onze kerstmarkt mee.  

 

 

De verderkijkdoos 
Sinterklaas heeft in november aan iedere groep een creatief kado 

gegeven! Iedere groep heeft namelijk een verderkijkdoos voor in de 

klas gekregen. Wat een verderkijkdoos is en wat je ermee kunt 

doen, zie je op het volgende filmpje; https://youtu.be/1G7ZIC5Jbh4  

In de afgelopen weken is er heel veel mee gewerkt en 

uitgeprobeerd. Rondom het thema 'december' kan iedere klas 

meedoen aan een winactie. Vrijdagochtend horen we welke 

groepen, per cluster, gewonnen hebben met hun mooiste foto of 

filmpje gemaakt met de verderkijkdoos.  

 

Ben je benieuwd naar de resultaten? Vanavond zal er, tijdens de 

kerstmarkt, een presentatie afgespeeld worden in de bso op het 

digibord. De moeite waard om een kijkje te nemen.  

 

https://youtu.be/1G7ZIC5Jbh4


 

 

 

 

 

 

 


