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Meivakantie t/m 11 mei

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,

Op 14 februari heeft u mogelijk gezien dat de vlag bij school uithing. Ik mocht op 14
februari het eindgesprek voeren voor mijn master opleiding en ben geslaagd. Erg leuk dat
Andre en Eric in alle vroegte de vlag hebben gehesen, bedankt!
Maar niet alleen daarvoor zouden we de vlag kunnen uithangen. De volgende prestaties zijn
ook zeker de moeite waard.
 Het optreden van het Octopus schoolkoor op 17 februari in Odeon tijdens de Zwolse
korendag. Een prachtoptreden van hoog niveau. Applaus voor de leerlingen en juf
Annette! Op onze school facebook staan mooie filmpjes.
 De lieve valentijnskaartjes waarmee de ouders van de leerlingen uit groep 1, 1/2 en
2 werden verrast op Valentijnsdag, top juffen dat jullie dit weer geregeld hebben.
 De leerlingen hebben in januari en februari weer hard gewerkt aan de CITO toetsen.
Ik zag in de klas regelmatig de toets opstelling staan en zag (en rook ) dat er hard
gewerkt werd!
 De leerkrachten hebben de vrijdag voor de vakantie (en/of in de naschoolse tijd) de
rapporten en groepsplannen weer opgesteld. Daarnaast hebben zij zich voorbereid
op de gesprekken die komende week weer met u gehouden worden.
 De leerkrachten die voor de vakantie ziek waren zijn weer aan de slag gegaan,
helaas is de griep nog niet geheel verdwenen, dus ik houd ze in de gaten!
 En dan dinsdag juf Marleen… 25 jaar juf in het onderwijs! Een knappe prestatie en
voor haar lieve woorden op facebook.
 En… vers van de pers groep 6 staat weer in de finale van de verkeersquiz. Dinsdag
13 maart staat deze activiteit gepland.
Dus eigenlijk kan ik dagelijks de vlag wel uithangen voor de kinderen, het team en u als
ouders! En weet u …… daar word ik meer dan blij van!

Met hartelijke groet,
Conny Wencker
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Nieuwe leerlingen
Na de voorjaarsvakantie hebben we 4 nieuwe leerlingen
mogen verwelkomen:
Romée en Vera in groep 1; Maura in groep 1-2 en Dani in
groep 5
We wensen jullie allen een hele fijne basisschooltijd toe!!!

Grote Peuter Dag
Op vrijdag 6 april wordt de Grote Peuter Dag van Openbaar Onderwijs Zwolle gehouden.
Mocht u nog peuters in de straat hebben wonen waarvan de ouders nog een schoolkeuze
mogen maken, denk dan aan onze open dag en tip deze mensen. Het is altijd fijn als er veel
bezoekers komen en we onze school met trots kunnen presenteren! Mocht u als ouder
belangstelling hebben om
deze ochtend te helpen dan
kunt u mij een mail sturen.

Schminkworkshop

Op dinsdagavond 27 maart 2018 organiseren wij een schminkworkshop voor ouders van
kinderen op De Octopus. Wil je een avondje aan de slag met basisvaardigheden van
kinderschmink? Een paar handige schminktips and -tricks leren? Geef je dan op door
uiterlijk dinsdag 20 maart een mail te sturen naar marianvolkers@hotmail.com.
Info
Datum:
Locatie:
Kosten:
Groepsgrootte

Ouderinfo nr. 7 – 2017 / 2018

dinsdagavond 27 maart van 19.00 – 21.00 uur
de Octopus
€ 10,00 ter plaatse te betalen
minimaal 6, max 16 personen
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Schminkouders
Wij schminken al enkele jaren samen en hebben verschillende cursussen en workshops
gevolgd bij Studio Marian. Op de Octopus vormen we met enkele andere ouders een
schminkgroep die de kinderen schminkt, met name bij de weeksluitingen.
Heb je het schminken een beetje in de vingers en vind je het leuk om te doen? We kunnen
wel wat nieuwe schminkers gebruiken!
Hartelijke groet,
Aletta Snitjer, moeder Willemijn (VO) en Sebastiaan (groep 7)
Marian Volkers, moeder Jesper (groep 8) en Arwen (groep 6)

UNDERCOVER BOSS BIJRIJDER OUD PAPIER*1
Elke 4 weken verruilt een relatie van één van de leerlingen zijn of haar dagelijkse
beslommeringen voor een korte-één-dags-baan als Bijrijder Oud Papier op een vrachtwagen
van de ROVA. Zo verdienen we ca. € 1.700,- per jaar extra aan het oud papier. Met die €
1.700,- kan de Ouderraad bijvoorbeeld én het sinterklaasfeest én het kerstfeest én het
paasfeest organiseren of een dansproject voor alle groepen of …
Wij als lezers hebben geen idee wie deze mensen in werkelijkheid zijn. Hier proberen we
hun ware identiteit te onthullen.

●
●
●
●
●
●

●
●

Naam: Jacquelien Casteel
Relatie met de leerlingen (naam, groep): Mijn dochter Vajèn Casteel zit in groep 2
Wat doe je in het dagelijks leven?: Ik werk met veel plezier in de horeca.
Wanneer reed je mee?: Wanneer niet?! ;)
Waarom deed je het?: Het is leuk, het is voor een goed doel.
Wat vond je er leuk aan?: De gesprekken die je voert als iemand nog net op tijd de
container aan de straat zet, de kleine kinderen die kijken hoe de container wordt
geleegd.
Waar keek je van op?: Dat de containers meestal goed staan.
Waarom raad je het ook anderen aan?: Ik kan allerlei redenen bedenken maar
probeer het maar eens…Er zijn nog datums beschikbaar!

Jacquelien is het afgelopen jaar 6x (4x + 2x 0,5 keer!) BOPper geweest, omdat er anders niemand was. Het is
geweldig dat ze dit doet, maar dit zou toch niet nodig moeten zijn. Laten we het echt met z’n allen oppakken.
Samen maken we de school!
Als iedere ouder één keer meerijdt, hoef je er misschien maar één keer in de hele schooltijd van je kinderen vrij
voor te nemen. Dat valt mee toch? We zoeken nog mensen voor de volgende data in 2018: 3-4, 1-5, 29-5, 26,-6,
24-7, 21-8, 18-9, 16-10, 13-11, 11-12.
Neem contact op met de coördinator Bijrijder Oud Papier, Marcel Rooij, vader van Juleane (groep 8) en Nanette
(groep 4), marcel.rooij@gmail.com, 06-54 324 325.
*1
De opzet van dit interview is gebaseerd op het SBS6/RTL4-programma ‘Undercover Boss’, maar dan net
omgekeerd.
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