
 

 

kalender 

 

   

   10 februari  13 en 15 februari  14 februari  
   Bekendmaking Prins en 

prinses van Octopus 
 
Rapporten groep 3 t/m  7 
mee naar huis 

 10 min. gesprekken 1 t/m 7  Kennismaking instroom 
nieuwe kleuters 

 

         
         

 14  en 16 februari  17 februari  20 t/m 24 februari  27 februari  
 Adviesgesprekken groep 8  Carnavalsfeest met om 

10.30 Carnavalsoptocht 
 Voorjaarsvakantie   Mad science techniekshow  

         
         
         

 28 februari  7 maart   10 maart  16 maart  
 Start nieuwe kleuters  KunstBoeven dans 5-6 in 

Parktheater Eindhoven 
 Afsluiting Qrabble dans 

 
 Kunstboeven muziek  

groep 7en 8 
 

 Hoofdluiscontrole        
         
         
         

 

     Kindcentrumplan voor de komende 4 jaar 

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het opstellen van een nieuw Kindcentrumplan voor de komende 4 

jaar. Dit plan is in de afrondende fase en sluit aan bij belangrijke pijlers die onze stichting GOO ook 

opgesteld heeft voor deze periode: 

- Passend onderwijs en passende opvang 

- Teamontwikkeling 

- Positionering en profilering 

- Uitgaan van de kracht van samen 

                                                             

 

                                                        

Binnen deze leidende principes hebben we als team gekeken 

welke  ontwikkelingen we samen voor ogen hebben. 

We borduren daarbij vooral voort op de reeds lopende plannen 

van dit jaar, rondom het welbevinden van onze leerlingen; het 

beredeneerd aanbod voor de peuter- en kleutergroepen; het 

verder vormgeven van onze kernwaarden; het dóórontwikkelen 

van het didactisch handelen, leiderschap en de professionele 

cultuur en het verder borgen van het rekenonderwijs en 

cultuureducatie. 

 

We gaan kijken naar een nieuwe aanpak voor Taal en we willen 

onze rapporten vernieuwen. Ook voor de gezamenlijke opvang 

binnen het Kindpark zijn vanuit de leidende principes diverse 

plannen opgenomen. 
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Winterse taferelen gemaakt van 
wattenstaafjes, ijscostokjes filterstaafjes 
en bruin papier, door groep 6a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wist u dat... 

 

     Voorlezen 
In het kader van de Nationale 

voorleesdagen vind je hiernaast 

waardevolle tips voor het 

voorlezen met je kind. 

• De versierwerkgroep onze aula vanochtend omgetoverd heeft tot een mooie feestzaal 

voor de komende Carnaval? 

• Wij erg verheugd zijn met alle prinsen, vorsten, e.d. die gelinkt zijn aan KC Octopus? 

• We blij zijn dat we na een aantal jaren zonder, weer een Carnavalsoptocht kunnen houden 

met alle scholen? 

     Mad- Science techniekshow  
Direct na de carnavalsvakantie, op maandag 27 februari, staat er voor de groepen 3 tot en met 8 

een gave techniekshow op de planning. Tijdens deze show toveren de professoren van Mad 

Science de aula om tot een laboratorium en mogen de kinderen zich verwonderen  

over de proefjes die gedaan worden.  

We hopen dat kinderen enthousiast worden van de techniekshow. Voor de kinderen die  

geïnteresseerd zijn, organiseert Mad Science een naschools aanbod  

(6 lessen/dagen) in de vorm van Octoplus. Hierover lees je t.z.t. meer.  

We zijn erg benieuwd naar de techniekshow!!  

 



 

 


