
 

 

kalender 

 

   

   15 februari  16 februari  17 februari  
   10 min. gesprekken 1 t/m 7  Adviesgesprekken groep 8 

Middag Carnaval onderbouw 
alle kinderen mogen 
verkleed komen vandaag 

 Carnavalsfeest met om 
10.30 Carnavalsoptocht 

 

         
         

 20 t/m 24 februari  27 februari  28 februari  1 maart  
 Voorjaarsvakantie   Mad science techniekshow  Start nieuwe kleuters  Hoofdluiscontrole 

Kindcentrumraad 
 

         
         

 7 maart   8 - 10 maart  16 maart  21 maart  
 KunstBoeven dans 5-6 in 

Parktheater Eindhoven 
 Afsluiting Qrabbl dans 

 
 Kunstboeven muziek  

groep 7en 8 
 Fietscontrole groep 7  

         
         
         
         

     Geen vervolg aan onderzoek naar mogelijke  

                      andere schooltijden  

In Octopost nummer 12, van woensdag 30 november, hebben wij jullie geïnformeerd over een onderzoek 

naar mogelijke andere schooltijden. Dit onderzoek moest uitwijzen of een eventueel nieuw rooster de 

tevredenheid over de schooltijden onder het personeel kon vergroten. We hebben daar met het team enkele 

malen over gesproken en vervolgens heeft er een interne peiling naar mogelijke alternatieven 

plaatsgevonden. Daar is echter geen passend alternatief uit voortgekomen. 

Daarop hebben wij als werkgroep besloten om te stoppen met het vervolg, tot het volgende tweejaarlijkse 

tevredenheidsonderzoek onder kinderen, medewerkers en ouders begin 2024. T.z.t. gaan we opnieuw 

bekijken hoe de tevredenheid over de schooltijden is en welk vervolg dan passend is.  

Werkgroep schooltijden KCR 

Diana Rovers (oudergeleding KCR) 

 

 

Ilse Teunissen (personeel onderwijs) 

Berry van de Wetering (directie) 
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     Oproep LOC-ouder BSO Kindpark 

Vanuit de Lokale Ouder Commissie van de BSO Kindpark neemt 

een ouder zitting in onze Kindcentrumraad. In gezamenlijkheid met 

de medezeggenschapsraad van KC Octopus worden er allerlei 

zaken besproken. Vanuit de opvang kun je hierbij bv. denken aan 

adviezen ten aanzien van de tarieven, het pedagogisch beleid en 

het beleid Veiligheid en Gezondheid. Heb je een kind bij onze 

buitenschoolse opvang en wil je een keer of 6 per schooljaar 

meepraten over belangrijke zaken? Neem dan even contact op met 

Berry van de Wetering, kindcentrumleider van KC Octopus: 

berry.vandewetering@stichtinggoo.nl 

 

 

Prins Stef & Prinses Ize  
van Octopus 

mailto:berry.vandewetering@stichtinggoo.nl
mailto:berry.vandewetering@stichtinggoo.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wist u dat... 

 

Prins Stef & Prinses Ize      
We konden bijna niet slapen, het was zo'n spannende dag, misschien 

werden wij wel prins en prinses. 

We kwamen allemaal gewoon naar school alsof het een normale dag was. 

Daarna moesten we om 9 uur naar de aula komen. Alle klassen waren 

erbij. Meester Bert en juf Annemijn lazen het briefje voor dat we hadden 

geschreven met tips over dingen waar we van houden. Toen werd het 

steeds duidelijker dat we prins en prinses werden bij de vraag: De prinses 

kan naar school lopen en bij de prins zijn de zussen in de meerderheid. 

Toen riepen ze: ‘De prinses is Ize van der Aa!’ En de prins is :’Stef Gijsbers! 

We werden samen het podium op geroepen. En we kregen meteen een 

bloesje aan, een cape, een kroon/steek en de prins kreeg ook nog een 

skepter. Daarnaast hebben we ook nog veel leuke taken. Namelijk naar de 

klassen van de kleuters op bezoek en meelopen in de optocht. En we gaan 

donderdag hossen in de aula met de groepen 1/4. Dat zijn een paar van de 

hele leuke dingen die wij mogen doen!  

Prins Stef & Prinses Ize 

 

• De leerlingenraad van KC Octopus 3 speeltoestellen gekozen heeft, die ze graag op ons 

plein zouden zien? 

• De leerlingenraad van KC De Regenboog dit ook gedaan heeft, en de leerlingenraad van 

De Uilenspiegel dit na de vakantie oppakt? 

• We gaan kijken of we met elkaar tot één voorstel kunnen komen om de 

speelmogelijkheden uit te breiden? 

• Wij hopen dat iedereen een hele gezellige, fijne carnavalsvakantie heeft?  

 

   
Hoofdluiscontrole 
Woensdag 1 maart vindt de 

gebruikelijke hoofdluiscontrole na een 

vakantie plaats. Wilt u er op toezien 

dat de kinderen deze ochtend geen 

gel gebruiken of haren invlechten?  

Verder willen wij u erop attenderen dat 

u altijd direct aan school (leerkracht of 

administratie) door dient te geven als 

uw kind hoofdluis of neten heeft. Dit 

om te voorkomen dat dit vervelende 

probleem naar andere kinderen 

overgaat. 

Dank u voor uw medewerking.           

 

  
Carnavalsoptocht bij 

slecht weer 
Beste ouders en andere 

belangstellenden. Onze 

carnavalsoptocht a.s. vrijdag gaat 

altijd door en start om 10.30 uur.  

 

Bij goed weer loopt deze vanaf 

het schoolplein naar het 

verzorgingshuis St. Petrus, daar 

omheen en dan weer terug naar 

school.   

Bij slecht weer wijken we uit naar 

de sporthal. Ouders en andere 

belangstellenden zijn daar ook 

van harte welkom op de 

tribunes!!!! 

      Iedereen heel veel plezier! 

 

 

carnaval met  
groep 4a  



 

Beste basisscholen in Boekel en omgeving.  

Vrijdag 17 en 24 maart is er weer een disco skate op het plein! 

 

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

Er is een DJ 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.  

Word lid van onze facebook pagina Skeelergroep Boekel en blijf snel op de hoogte. 

Nieuwe datums of eventueel verschuiving van het evenement. (Bij slecht weer) 

We zijn nog opzoek naar hulp voor toezicht op het plein. 

Meld jezelf per mail aan, zodat dit leuke evenement kan blijven bestaan. 

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! 

Met vriendelijke groet, 

Nicolle Vogels 

Skeelergroep Boekel 

06-28758976 

 

 

  


