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Rapport 2
Extra luizencontrole

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

Beste ouder(s) en verzorger(s) van de leerlingen van De Octopus,

Van harte hoop ik dat ook u heeft kunnen genieten van de twee weken meivakantie. Het weer was in
ieder geval fantastisch, de extra zonnestralen geeft energie voor de laatste 10 weken.
Tien weken… ik schrik altijd als ik dat hoor. Niet omdat het teveel of te lang zou zijn, maar wel omdat
het schooljaar dan voorbij is. Ik ben dan ook volop lijstjes aan het maken met alles wat er nog moet
gebeuren:
TO DO
 Formatieplanning en de ontstane vacatures openstellen (u leest in deze ouderinfo waarom).
 Resultaten Cito Eindtoets downloaden en verstrekken aan de leerlingen en ouders van groep 8.
 Ons door de afdeling support van OOZ laten informeren over de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) en voldoen aan de wettelijke eisen.
 Verdelen van de leerlingen over de verschillende groepen (ouders van de groepen 2 en 3
bedankt voor uw input, hier kunnen we zeker iets mee).
 Sollicitatiegesprekken voeren met studenten WPO, LIO en MBO studenten van de opleiding
onderwijsassistenten (Fenna is als begeleider hierbij betrokken).
 Evaluatie van het jaarplan 2017-2018 en opstellen van het jaarplan 2018-2019 samen met de
kaderteamleden Evelyn, Bernadette, Marja, Sietse en Esther.
 Zorgen dat het team een keuze kan maken voor een nieuwe natuur- en techniekmethode en
geschiedenismethode en de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen bestellen voor groep 3.
 Uitzetten van de WMK vragenlijsten onder de ouders, team en leerlingen.
 Afstemmen Ouderbetrokkenheid 3.0 met de MR en het team.
 Scholingsdagen plannen voor het team op margedagen en in de naschoolse tijd.
 Opstellen van het schoolondersteuningsplan (SOP) in het kader van Passend onderwijs, Sietse
zal hier nauw bij betrokken zijn.
 In samenspraak met het team en de MR opstellen van een plan om met de beschikbare gelden
de werkdruk te verlagen.
 Maken van de jaarplanning, de kalender en het bijstellen van de schoolgids – met dank aan
Hennie.
 Schoolkamp voorbereiden – tenten opzetten en afbreken (u helpt toch ook?!)
 De begrote uitgaven voor de eerste helft van 2018 controleren en indien van toepassing
besteden (plaatsen touchscreen groep 1).
 Jaarafsluiting huidige schooljaar op 5 juli voorbereiden.



En niet vergeten om te …. GENIETEN van de ontwikkeling die de leerlingen doormaken, de inzet
van het team en de betrokkenheid van u als ouders!

Een goede meimaand en weet dat het altijd vanzelf weer zomervakantie wordt!
Hartelijke en een (gelukkig nog) zonnige groet,
Conny Wencker
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Nieuwe leerling
Na de meivakantie zijn Quinn en Josefien in groep 1 begonnen.
Welkom, we wensen jullie een hele fijne basisschooltijd toe!!!

Vakanties nieuwe schooljaar
De vakanties voor het schooljaar 2018-2019 zijn bekend. Hieronder een overzicht. De
margedagen zullen we u op een later moment doorgeven.
Herfstvakantie
22
Middag voor kerstvakantie (marge)
21
Kerstvakantie
24
Voorjaarsvakantie
18
Paasvakantie
19
Meivakantie
23
Hemelvaartsdag + vrijdag
30
Tweede Pinksterdag
10
Laatste middag voor de zomervakantie (marge) 12
Zomervakantie
15

t/m 26 oktober 2018
december 2018
december 2018 t/m 4 januari 2019
t/m 22 februari 2019
t/m 22 april 2019
april t/m 3 mei 2019
t/m 31 mei 2019
juni 2019
juli 2019
juli t/m 23 augustus 2019

Gerard Blikman
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van OBS De Octopus,
Sinds schooljaar 2016/2017 ben ik werkzaam op OBS De Octopus. Vorig schooljaar als
groeps-leerkracht voor 2 dagen van (de halve) groep 5; dit jaar 3 dagen voor groep 7 en 1
dag als passend onderwijs leerkracht. Ik werk met veel plezier op de Octopus en heb het
welkom hier als een warm bad ervaren. Wat mij het meest in het onderwijs heeft
aangesproken is het kennis overdragen; de omgang met de leerlingen en het vertellen van
(geschiedenis)verhalen.
Ik ben mijn loopbaan in het basisonderwijs in Deventer aan de Pieter de Hoogh school
gestart. Daarna kreeg ik een baan in Zwolle. Ik ben op OBS De Wieden in de Aa-landen
begonnen en heb op deze school 20 jaren met plezier gewerkt. Daarna heb ik een nieuwe
start gemaakt op OBS De Krullevaar in Stadshagen, waar ik 17 jaren werkzaam ben
geweest. Via OBS Het Veldboeket en OBS De Oosterenk ben ik op OBS De Octopus terecht
gekomen.
Na 42 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, heb ik besloten mijn loopbaan aan
het einde van dit schooljaar af te sluiten.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen 2
jaren en wens ik alle “Octopussers” voor de toekomst het beste.
Gerard Blikman.
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Staking 30 mei
Denkt u eraan dat woensdag 30 mei in verband met de geplande staking de school gesloten
is. Informatie hierover is te lezen in de mail die wij u 25 april hebben verstuurd.

NOODOPROEP: Bijrijders Oud Papier gezocht
De laatste maanden reageert er
niemand meer op de oproepen om
een keer Bijrijder Oud Papier te zijn.
Ook niet na m’n eerste noodoproep in
april. Daarom doe ik nogmaals een
noodoproep:
Ik zoek nog mensen voor de volgende
data in 2018: 24-7, 21-8, 18-9, 1610, 13-11, 11-12.
Het is dus op dinsdagochtenden van
08:00 tot ca. 14:00 uur.
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.
Samen maken we de school!
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