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Kindcentrum  
 
 
Nieuwsbrief schooljaar 2019-2020 week 42 en 43 
_________________________________________________________    
Belangrijke data voor alle ouders/verzorgers  
 

Ma 14-vr 18 okt. Herfstvakantie 
Maandag 21 okt. Deze week hoofdluiscontrole 

Laatste dag inschrijven activiteitenplein periode 2  
Donderdag 24 okt. Einde activiteitenplein periode 1 
Zaterdag 26 okt.  Einde zomertijd: klok een uurtje terug zetten 
Dinsdag 29 okt. Laatste keer verlengde schooldag groep 5 

Oudergesprekken broertje/zusjesavond voor kleuters t/m groep 8 
 
 
Oudergesprekken: broertjes/zusjes avond 
 
In de kalender die u van ons heeft ontvangen kunt u lezen dat de eerste oudergesprekken 
(broertjes/zusjes avond) gepland staan op dinsdag 29 oktober 2019. Gaandeweg het schooljaar 
proberen we wisselende avonden te plannen voor activiteiten als oudergesprekken en 
informatieavonden. Zowel voor ouders die in de avonden werken en voor het personeel van onze 
school is het prettig om hiervoor wisselende dagen in een week te plannen. Dat is dit jaar niet gedaan. 
We hebben daarom besloten om de oudergesprekken (broertjes/zusjes avond) in februari te 
verplaatsen. Deze staan nu gepland op maandag 17 februari 2020 en zullen verplaatst worden naar 
donderdag 20 februari 2020. Wilt u dit noteren in uw kalender/agenda? Te zijner tijd ontvangt u 
hiervoor nog een uitnodiging van ons.   
 
Tijdens oudergesprekken bespreken we met u hoe het met uw kind(eren) gaat. Hoe gaat het thuis en 
hoe gaat het op school? Alleen als deze balans goed is komen kinderen maximaal tot leren. Dat is 
natuurlijk ons gezamenlijke doel! U als ouder heeft hierbij dus een belangrijke rol. We verwachten dan 
ook dat ouders aanwezig zijn tijdens de oudergesprekken. Mocht u verhinderd zijn, laat het de 
leerkracht van uw kind(eren) dan tijdig weten. We plannen dan een nieuwe afspraak met u.  
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Open  
avond  

 

 7 november 2019 

Kindcentrum overdag zien? 
Maak een afspraak voor  
een rondleiding: 
info@octaaf.nl of  
024-3771250 

Op zoek naar kinderopvang, peutergroep of basisschool? 

Kindcentrum Het Octaaf - Fanfarestraat 51 - Nijmegen 
                                      www.octaaf.nl                          www.kion.nl  

Like, deel en win actie! 
 
Natuurlijk willen wij dat er zoveel mogelijk (nieuwe) ouders weten dat wij een open avond hebben. Wij 
hebben daarom een leuke like en deelactie! 
 
Hoe werkt het?  
Like en deel het bericht op Facebook en/of Instagram om kans te maken op een VVV cadeaukaart 
van 15 euro!  
 
Op 7 november 2019 wordt de winnaar getrokken uit de mensen die het bericht geliked en gedeeld 
hebben. Via Facebook & Instagram zullen we de winnaar bekend maken. 
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Aankondiging nieuwe staking onderwijs 6 november 
 
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen is er op 6 november opnieuw een staking aangekondigd 
voor het onderwijs.  
 
Deze staking heeft vanzelfsprekend consequenties voor ouders en leerlingen. Al het stakende 
personeel legt deze dag het werk voor 1 dag neer. De bonden hopen door deze actie druk te zetten 
op de politiek om meer te investeren in het onderwijs en daarmee “dalende leerling prestaties en de 
lerarentekorten” tegen te gaan.  
 
Voor u als ouders betekent het dat we u na de herfstvakantie laten weten of de school op 
woensdag 6 november gesloten is voor groep 1 t/m 8. De groepen van KION zijn wel geopend. Op 
dit moment inventariseren we binnen het team wie er wel/niet staken. Op basis daarvan besluiten we 
of we wel/niet geopend zijn op 6 november. Het zou ook zo kunnen zijn dat er groepen zijn die les 
krijgen en groepen die geen les krijgen. Na de inventarisatie binnen het team zullen we hierover 
informeren.  
  
Ik vertrouw erop dat ouders alvast opvang zelf regelen, mochten we sluiten op 6 november, omdat we 
u middels deze aankondiging tijdig informeren.  
We hebben contact gehad met de BSO-voorziening waar leerlingen van Het Octaaf gebruik van 
maken. De ouders die klant zijn van KION BSO ‘Pico’ kunnen met 
hen contact opnemen om opvang aan te vragen. Eventuele kosten 
hiervoor zijn voor rekening van ouders. 
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en we 
hopen van harte dat u ondanks de consequenties die dit voor u 
kan hebben, deze landelijke actie ondersteunt. 
 
 
 
 

NIEUWS VANUIT HET ACTIVITEITENPLEIN  
EN BINDKRACHT 10 

 

 

  

 
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief zal nu onze andere stagiaire zichzelf voorstellen:  
 
Hoi allemaal! Ik ben Lotte Bruinsma, 20 jaar, derdejaars Pedagogiek studente en 
ik loop dit schooljaar van de maandag tot en met de donderdag stage bij 
Bindkracht10. Hier ga ik helpen bij de Huiskamer, maar daarnaast zal ik ook 
gezinnen begeleiden bij Spel aan Huis. Tot nu toe heb ik het hier heel erg naar 
mijn zin! Ik ben (als ik anderen mag geloven) een spontane, enthousiaste en 
gezellige meid die het leuk vindt om met mijn vriendinnen af te spreken, veel te 
lachen en naar jaren 80 muziek te luisteren. Daarnaast lees ik veel en ga ik 
graag uit. Ik werk en speel heel graag met kinderen en ga dan ook vaak op 
bezoek bij mijn nichtje van twee jaar. Hier haal ik veel energie en plezier uit! Om 
die reden vind ik het ook heel erg leuk om Spel aan Huis aan te bieden. 
 
Op dit moment woon ik nog in Vorden (helemaal in de Achterhoek) bij mijn ouders en broertje van 18 
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22 OKTOBER’19 
OUDERBIJEENKOMST  

Workshop: Voorlezen hoe 
doe je dat? 
 

Welk boekje kies je? Hoe lees je interactief voor? Hoe lok je 

interactie uit met je kind?                                                                

Kortom tijdens deze workshop krijg je tips en ga je ervaren hoe je   

je kind kan voorlezen. 

 

 

 

 

    

 

 

Van 8.30 uur tot 

10.00 uur 

 

In het Ouder Kind 

centrum 

 

 

Voor ouders en 

verzorgers van de 

peutergroep en de 

basisschool 

 

U bent van harte 

welkom! 

 

 
NICOLE ORTJENS 

Opvoeding ondersteuner 
coördinator spel aan huis 

Nicole.ortjens@bindkracht10.nl 

06-19136184     

werkdagen : dinsdag 

woensdag en donderdag

 
 

 

Met Renee van 

de bibliotheek 

jaar. Ik reis dus elke dag op en neer naar Nijmegen. Dit kost veel tijd en energie en om die reden ben 
ik op zoek naar een kamer in Nijmegen, maar het is erg lastig om er een te vinden. Dus mocht iemand 
een plekje weten; ik hoor het graag! Bedankt! 
  
In de Huiskamer hebben we de afgelopen weken weer allerlei leuke 
activiteiten gedaan. De kleuters hebben onder andere kleuren in school 
gezocht en vormen geschilderd. Dit kunnen ze al heel goed, het is alleen 
nog lastig dat het wel een ‘vierkant’ is, maar geen ‘driekant’…… 
Bij de kinderen van groep 5-6 hebben we het ook over Syrië gehad en is 
de moeder van Mouaz en Rafif bij de Huiskamer geweest. Zij heeft 
samen met haar kinderen verteld over Syrië en hoe zij naar Nederland 
zijn gevlucht. En ook een paar andere kinderen van de Huiskamer die uit 
Syrië kwamen hebben nog verhalen over hun land verteld, heel 
indrukwekkend! 
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Maandag 21-10: krijt mee met buurtactie 
“Speeltuin boven parkeerplaats!” 
Doe mee met de grootste stoepkrijttekening 
van Neerbosch-Oost! 
Samen met de Sjano organiseren we maandag 
21-10 een leuke middag voor jong en oud. We 
gaan de allergrootste stoepkrijttekening van 
Meerbosch-Oost maken. Ook kun je schminken, 
herfstknutselen en er is limonade en koffie. Kom 
ook en laat zien dat jij staat te springen om een 
mooie groene speeltuin! 

800+ handtekeningen aanbieden aan 
wethouder 
Al meer dan 800 mensen hebben getekend voor 
een natuurspeeltuin en groene ontmoetingsplek in 
het hart van onze wijk. Deze middag gaan we 
deze aan de wethouder van de gemeente 
Nijmegen overhandigen.  
We komen bij elkaar op de plek waar het om 
gaat: de parkeerplaats tussen De Schalmei  
en het bouwterrein voor de nieuwe school. 
Kom ook naar deze leuke middag! .  

 
Meer weten?  
Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina @natuurspeeltuinNBO  
Ook zijn er posters en kleurplaten. Wil je er eentje? Neem contact met ons op.  
Mail aan: speeltuinNBO@gmail.com 
Bel naar: 06-22607308  
	

Wanneer?  Maandagmiddag 21 oktober  

Waar?  Parkeerplaats naast De Schalmei (in tent als het regent) 

Hoe laat?  Open inloop van 15:30 tot 16:30 uur  

Om 15:45 Wethouder Velthuis ontvangt meer dan 800 kaarten! 

Doe jij ook mee? Grootste stoepkrijttekening van Neerbosch-Oost, herfstknutselen, 
schminken, limonade en koffie! Gratis deelname.    
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Onze volgende nieuwsbrief verschijnt rond vrijdag 1 november 2019. Eventuele belangrijke 
informatie ontvangt u tussentijds via de mail.  
Heeft u een belangrijk nieuwtje? Deel het met ons via : info@octaaf.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
Team Kindcentrum Het Octaaf 


