
 

 

kalender 

 

   

   23 maart  24 maart  28 maart  
   Informatie avond voor 

ouders van nieuwe kleuters 
 Crea-ochtend groep 1-4  Kennismaking instroom 

nieuwe kleuters 
 

         
         

 29 maart  30 maart  31 maart  4 april  
 Paasspeurtocht groepen 

1 en 2 
 Verkeersexamen theorie  Crea-ochtend groep 5 t/m 8  Start nieuwe kleuters  

 Kindcentrumraad-
vergadering 

       

         

 5 april  6 april  7 april   10 april  
 Studiedag; alle kinderen van 

school zijn vrij. 
BSO / KDV ’s middags 
gesloten 
 

 Start Qrabbl theater en 
presentatie 

 Eiertikwedstrijd  2e paasdag: kinderen zijn vrij  

         
         
         
         

 

     Week van de lentekriebels 
Op 20 maart hebben we jullie via een algemene informatiebrief op het 

ouderportaal geïnformeerd over de start van ‘de week van de 

Lentekriebels’. 

Dit is een landelijk project passend bij de kerndoelen, waarbij 

basisschoolleerlingen leren om respectvol om te gaan met seksualiteit 

en met diversiteit binnen de samenleving. Het aanbod is op dit moment 

erg in het nieuws, met allerlei meningen. Wij maken keuzes in het 

aanbod, passend bij de leeftijd van de kinderen. Mochten er vragen 

zijn hierover dan kun je altijd bij de leerkracht terecht. 
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                         Welke ouder wil het secretariaat  

                             van Respect Boekel overnemen? 
                              De stuurgroep RESPECT.Boekel is op zoek naar een ouder die het 

secretariaat op zich wil nemen. Dit betreft het bijwonen van enkele vergaderingen op jaarbasis 

van de stuurgroep RESPECT.Boekel, met verslaglegging en het bijhouden van de mailbox. 
De huidige secretaresse, Mieke Klokgieters-Pennings, wil aan het eind van dit schooljaar haar 

taken graag overdragen aan een andere ouder, omdat haar kinderen de basisschool verlaten.  

Voor meer informatie of aanmelding kun je een berichtje mailen naar 

respect.boekel@gmail.com  

Voor vragen kun je evt. ook kindcentrumleider Berry van de Wetering aanspreken. 

 

We hopen dat er een goede opvolger komt, zodat de stuurgroep weer compleet is en we het 

RESPECT-traject in Boekel verder vorm en inhoud kunnen blijven geven. 
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5. Adviesaanvraag COC Dienstenaanbod  

6. KOP/Protocol zieke kinderen + medisch handelen  

7. Toetsingsrapportage n.a.v  R.I.en Evaluatie  

8. Inzet NPO (gr. 4)  

9.  Middenresultaten CITO  

10. Jaarverslag GOO (indien beschikbaar)  

11. Formatie  

12. Beleid Veiligheid & gezondheid Peuterwerk  

13. Rondvraag  

 

     Agenda KC-Raad vergadering  
Woensdag 29-03-2023 aanvang 19.30 uur. Locatie: Octopus  

 

   Bezoek Klok en Peel 

          museum in Asten 
Wat waren de kinderen blij dat we dinsdag naar 

het Klok en Peel museum konden gaan! 

Nogmaals ontzettend bedankt voor alle ouders, 

oma's en opa's die met ons mee zijn gegaan. 

Het was een leuk en interessant museum, 

waarbij de kinderen zelf ook genoeg konden 

ondernemen! 

 

     Pannenkoeken bakken  

                           in het restaurant in groep 1 en 2 

Vandaag hadden we wel een heel bijzondere lunch. Nadat we in 

de kring besproken hadden hoe pannenkoeken gebakken 

worden, hebben we zelf ook echt pannenkoeken gebakken in de 

klas. Ook hebben we van deze heerlijke pannenkoeken mogen 

smullen, mmm! Dus sorry papa's en mama's als de 

boterhammen niet allemaal opgegeten waren. 

1. Opening + mededelingen  

2. Notulen KC-Raad  25-01-2023  

    Notulen KC-Raad 1-03-2023  

3. Ingekomen Post:  

~ Mail van GOO met advies m.b.t. Corona  

~ Ledenbrief Boink met vragenlijst t.b.v. 

prijsadviestraject in de kinderopvang  

~ Verslag audit + toelichting  

~ Agenda Ouderraad  

~ MR Info  

4. KC-Plan 2023-2026  

 



 

 

 

 

wist u dat... 

 

‘Grappige voorstelling over Maximiliaan P.Presto 

Het toneelstuk ging over 2 broers die vonden een kist van een over over over, over, overgrootopa. 

Daar zat een minipiano met een baby(pop) in, een dagboek van die over over over, over, 

overgrootopa, een rode sjaal, en een mega theemok. Die broers hadden dat dagboek gelezen en 

lieten ons zien wat er in stond. Dus we gingen heel, heel ver terug in de tijd.  

Maximiliaan veranderde zijn naam van Pieleman in Maximiliaan. Hij werd geboren en had een groot 

talent voor muziek. Die Maximiliaan, die 2 vaders had, had een vriend, die componist was, hij 

heette Johan Sebastiaan Bach . 

Maximiliaan was bij de vriend van zijn vader (J.S. Bach ), een hele chagrijnige man die geen 

inspiratie meer had om nieuwe muziek te schrijven.  

Toen speelde Maximiliaan op zijn minipiano en kreeg J.S.Bach weer inspiratie. Bach kreeg ruzie 

met zijn vrouw. Toen wilde de vrouw hem terug pakken en deed peper in de thee van Bach.  

                                   Maximiliaan kreeg de schuld van de vrouw van Bach . Toen wilde  

                                                Maximiliaan weer naar huis. Hij kreeg heimwee.  

 

 

• Er maar liefst 3 groepen typeles volgen op woensdagmiddag op KC Octopus? 

• Enkele groep 8 leerlingen meehelpen bij de aankomende informatieavond voor ouders van 

nieuwe kleuters? 

Er stond de hele tijd een violiste naast het toneel , 2 mannen 

speelden alle rollen, : Maximiliaan, Bach, zijn vrouw, de 

vaders, de broers die de kist vonden, waren de belangrijkste 

rollen.  

We zagen  hoe de 2 mannen steeds de pruiken 

verwisselden, dus van rol verwisselden. Dat was wel speciaal 

dat je dat allemaal zag. (Ze hielden wel steeds dezelfde 

kleren aan.) De violiste speelde vaak verschillende stukjes 

die pasten bij het toneelstuk. Dat was heel erg mooi.  

De tijd vloog voorbij. We hebben ons goed vermaakt. Het 

was helemaal niet saai, en erg grappig! ‘ 

 

   Max en de minipiano 8+: Een speelse muzikale 

voorstelling over vertrouwen en identiteit door Het Trojaanse Kalf  

 

door de ogen van Mathijs en Juul uit groep 7b, gezien in de Horst in Venhorst, 

samen met de andere groepen 7 en 8 van Octopus:   

 

 

 

 

 

 

    Paasspeurtocht en eiertikwedstrijd 

Op woensdag 29 maart hebben de kinderen van de groepen 1/2 een 

paasspeurtocht.  
Op vrijdag 7 april vindt onze jaarlijkse eiertikwedstrijd weer plaats. De groepen 1 

t/m 4 tikken om 10.50 uur en de groepen 5 t/m 8 tikken om 11.30 uur een eitje.  

Wanneer het weer het toelaat vindt dit alles plaats rondom het buitenpodium.  

U bent dan van harte welkom om onze tikkers aan te moedigen!  

 


