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

Het schooljaar is weer begonnen en we hebben gelukkig iedereen weer gezond en wel
kunnen begroeten!
We hebben mooie vakantieverhalen gehoord over mooie uitstapjes, lekker niets doen,
slapen in een tentje en over verre reizen. Ook de collega’s zijn weer goed teruggekomen
en in de laatste vakantieweek druk bezig geweest om de lokalen weer in te richten. Ik
geniet van de betrokkenheid, een ieder zorgt voor een mooie klas, ruimt op, gooit weg en
koopt een paar nieuwe plantjes of zet bloemen uit de tuin op tafel. We maken er met
elkaar een fijne plek van voor onszelf en de kinderen.
In de tweede en derde week staan de oudergesprekken weer gepland. U als
ouder(s)/verzorger(s) informeert ons over uw kind. Waar speelt uw kind graag mee, hoe
leert uw kind en wat verwacht u van de school? We zijn blij met uw openheid en streven
ernaar om de communicatie het hele jaar open en transparant te houden.
Er is een aantal nieuwe gezichten in de school. Arlette, welkom in groep 7, Annemiek,
welkom in groep 1/2 en Gerard, (ja, u leest het goed een van de weinige meesters in
onderwijsland) welkom in groep 5. Daarnaast ziet u verschillende studenten van o.a. de
PABO en de Onderwijsassistenten opleiding in de groepen. Zij zullen zich t.z.t. weer aan u
voorstellen.
Ook nieuw zijn de touchscreens in de groepen 5 en 6, ook zullen er in 6 groepen nog
nieuwe computers volgen. Er is een nieuwe methode Engels gekozen voor de groepen 1
t/m 8. In iedere groep was er al aandacht voor Engels, maar nu is er ook op dit vakgebied
een doorgaande lijn. Tijdens de informatieavonden wordt u hierover geïnformeerd.
Een van de pijlers van het strategisch beleidsplan is ‘Worden wie je bent’. U heeft vorige
week kunnen lezen over de pilot Mindfulness in de groepen. We willen dit schooljaar kijken
wat het effect is van een reeks lessen Mindfulness in iedere groep. Annette Riemersma zal
dit verzorgen. Zij heeft hiervoor een gecertificeerde opleiding gevolgd. U wordt middels de
ouderinfo op de hoogte gehouden van de ontwikkeling en de ervaringen. Mindfulness
betekent letterlijk aandachttraining. Voor alle kinderen (en voor ons zelf natuurlijk) van
belang lijkt mij. Met je aandacht zijn bij dat wat je doet en niet denken aan straks, de
boodschappen of dat moeilijke gesprek van gisteren.
De gelden voor Passend onderwijs zijn dit schooljaar verdeeld over diverse collega’s. Zij
hebben tijd om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Mocht
uw kind hiervoor in aanmerking komen dan wordt u hier uiteraard over geïnformeerd.
Als laatste nog iets waar we de komende periode ‘achter de schermen’ aan werken: de
website van OBS De Octopus. In de begroting kon er gelukkig geld vrijgemaakt worden.
De site zal door een extern deskundig bedrijf worden gemaakt. We krijgen een goed
product dat toegankelijk is en voldoet aan de huidige tijd.
Wens u allen een heel goed schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker
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Naast nieuwe collega’s hebben we ook weer een aantal nieuwe
leerlingen mogen begroeten. Welkom Johannes, Sven, Simone, Tobias,
Isa, Jinthe, Sarah, Kaylee, Chanjona, Lise, Lynn, Jens, Milou, Ethan en
Valerie in groep 1, Nora-Linn in groep 2 en Elaine in groep 4. Wij
wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd toe op onze school.

Atelier
Ook dit schooljaar hebben we voor de groepen 5 t/m 8 “Atelier” op het lesprogramma
staan. Om de groepjes kinderen niet te groot te laten zijn en om een gevarieerd aanbod
aan te bieden, zijn we weer op zoek naar ouders die gedurende 6 weken samen met de
kinderen aan een hobby of leuke activiteit willen werken. U kunt zich aanmelden door een
mail te sturen naar administratie-octopus@ooz.nl.

Informatieavond
Op dinsdag 27 september wordt er voor alle ouder(s)/verzorger(s) een informatieavond
georganiseerd. Op deze avond wordt u door de leerkracht van uw kind nader
geïnformeerd. Zij zullen ingaan op de onderwijsinhoud, organisatie en de activiteiten die
centraal staan voor de jaargroep van uw kind.
Van 19.30 tot 20.15 uur wordt de informatieavond voor de ouders van de groepen 1, 2, 5
en 6 gehouden.
Van 20.15 – 20.45 vindt de jaarvergadering van de MR en de OR plaats. Er wordt u dan
ook koffie en thee aangeboden.
Van 20.45 tot 21.30 uur wordt de informatieavond voor de ouders van de groepen 3, 4, 7
en 8 gehouden.
Iedereen van harte welkom!!
Tijdens de info in de groepen zal er ook gevraagd worden of u belangstelling heeft voor de
rol van klassenouder. Denk er alvast over na.

Jumbo sparen
OBS De Octopus doet samen met 10 andere scholen in Zwolle Zuid mee aan de
“Sparen voor je school” actie van de Jumbo.
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke
besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan
een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van
de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de
kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze
school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten
ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij
ons op school. In de centrale hal (bovenbouw) staat een dropbox waar u of uw kinderen
de gespaarde punten in achter kunnen laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!
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Nieuws van Doomijn
Dringend gezocht nieuwe vrijwilligers
Wij zijn nog steeds op zoek naar betrokken ouders/vrijwilliger(s) die
ons wil(len) helpen bij het begeleiden van de kinderen bij de
Tussenschoolse Opvang. De werktijden kunnen zijn van maan-, dins-, en donderdag van
11.40 uur tot 12.45 uur. Dus wilt u of kent u iemand die ons kan helpen, meldt dit
alstublieft. De vrijwilliger krijgt per aanwezigheid een vergoeding.
Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u zich wenden tot Martine Borgmeier,
medewerker TSO. Martine is te bereiken via 06-52 37 71 98 of via
tso.provincieroute@doomijn.nl.
De overblijfgids van Doomijn ( tso provincieroute ) wordt als bijlage bij deze ouderinfo
meegestuurd en is op de website van OBS De Octopus te vinden onder de rubriek
“Nieuws”.

Zomerse temperaturen
Wij gaan ervan uit dat u uw kind, bij deze temperaturen en zonneschijn, thuis insmeert
met zonnecrème.
De TSO en NSO zorgen er tussen- en na-schooltijd voor dat de kinderen zich
opnieuw insmeren.

Bedankje!
Hierbij willen wij jullie bedanken voor alle mooie cadeaus en felicitaties die wij
ontvingen ter gelegenheid van ons huwelijk.
Eric en Miranda.

Unicefloop
Vrijdag 7 oktober wordt de Unicefloop georganiseerd.
Informatie hierover volgt nog.

Klassenvoorstelling
De data van de klassenvoorstelling vindt u op de kalender van de ouderinfo. Meer
informatie krijgt u t.z.t. van de leerkracht van de groep.
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Gevonden voorwerpen
Volgende week dinsdag en woensdag ( 13 en 14 september ) zullen de gevonden
voorwerpen die nog op school liggen worden uitgestald op het podium in de onderbouw
en op een tafel in de bovenbouw. Kijkt u even of er spullen van uw zoon/dochter
tussen ligt. Alles wat niet wordt opgehaald, wordt weggebracht naar een goede doelen
organisatie.

Bericht van de Sportcommissie
Ook dit jaar zullen we als Sportcommissie ons uiterste best doen zoveel mogelijk
kinderen van De Octopus mee te kunnen laten doen aan sporttoernooien. Daar hebben
we jullie hulp bij nodig. Heb je affiniteit met een van de sporten die beoefend gaan
worden, laat het ons dan weten. Misschien vind je het leuk om een keer een training te
geven of tijdens het toernooi te coachen. Ook al weet je niet zoveel van de sport maar
vind je het gewoon leuk om een groepje kinderen te begeleiden, dat kan ook! Want, hoe
vervelend het ook klinkt, zonder coaches kunnen wij teams helaas niet laten deelnemen.
Hieronder staan de data en sporttoernooien voor dit jaar vermeld waar De Octopus aan
mee wil doen. Zou je iets in een tak van sport kunnen betekenen mail ons of spreek ons
dan even aan.
Ook dit jaar geldt dat alle kinderen een inschrijfformulier meekrijgen per toernooi. Hierop
kunnen ze aangeven of ze mee willen doen. Let op de sluitingsdata! Sommige
aanmeldtermijnen zijn kort, dit heeft te maken met de inschrijftermijnen die wij hebben bij
Sport Service Zwolle.
Daarnaast is de sportcommissie op zoek naar 1 of 2 ouders die ons willen helpen bij het
organiseren van de toernooien. Heb je interesse, laat het ons per mail weten. Aangezien
een aantal van ons binnen afzienbare tijd geen kinderen meer op De Octopus heeft zitten,
gaat de voorkeur uit naar ouders die kinderen in de onderbouw hebben zitten. Email:
sportcommissieoctopus@gmail.com
De sporttoernooien voor het schooljaar 2016-2017 zijn:
Woe 16 handbaltoernooi groep 5-6
Woe 8/15/22/29 maart voetbaltoernooi voorrondes groep 5-6, 7-8
Woe 12 april voetbaltoernooi finales groep 5-6, 7-8
In maart, april voetbaltoernooi groep 3-4
Woe 31 mei korfbaltoernooi groep 5-6 , 7-8
Een sportieve groet
Heidi vd Ploeg (Sem groep 8, Tijn groep 5, Cas groep 4)
Annica Karst (Marlinde groep 8, Annemijn groep 7)
Baila de Jong (Xavie groep 8, Yara groep 6)
Esther vd winkel (Jolien groep 8, Caimen groep 6, Yinthe groep 6)
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Nieuw!! Peutergym in het speellokaal van de Octopus!
Door rennen, rollen, mikken, klimmen en allerlei andere speelse oefeningen ontwikkelen
peuters hun motoriek, leren ze samenspelen en ervaren ze van jongs af aan het plezier
van bewegen. Voor peuters die angstig zijn om vrij en soepel te bewegen kan peutergym
een belangrijke bijdrage leveren aan het overwinnen van deze angst. Tijdens het gymmen
ontdekken ze hun bewegingsmogelijkheden en leren ze stap voor stap hun grens te
verleggen.
Wij vinden de interactie tussen ouder / verzorger en kind erg belangrijk, daarom gymt u
tijdens deze les mee met uw kind. Als ouder kunt u uw kind motiveren om aan alle
activiteiten mee te doen. Door samen te gymmen, plezier te maken, en uw kind te helpen
met de te nemen hindernissen wordt de vertrouwensband met uw kind vergroot.
De peutergym staat onder leiding van een professionele kracht die gewend is met jonge
kinderen te gymmen.
Startdatum donderdag 15 september
Tijd 2-3 jaar 08.45-09.30 & 3-4 jaar 09.45-10.30
Waar in het speellokaal van de Octopus.
Kosten 7,50 euro per blok ( blok is van vakantie tot vakantie)
Kijk voor het inschrijven en meer informatie op www.sportservicezwolle.nl of
m.vanvugt@sportservicezwolle.nl

Stichting Recht op Muziek voor Kinderen
Stichting "Recht op muziek voor Kinderen" presenteert in samenwerking met de
"Muziekschool Zwolle": de Centrale Open Dag.
De stichting Recht op Muziek voor Kinderen gebruik van lesruimtes in scholen van AAlanden tot Zwolle-Zuid, dus in iedere wijk!
Dus: wil je muziekles bij jou op school maar je weet nog niet precies wat? ...
Kom dan verschillende instrumenten proberen.
Met: blok- en dwarsfluit, zang, viool, orgel, keyboard, harp, cello, klarinet, djembé, piano,
mandoline, gitaar, drums, trombone, trompet, hoorn, en nog veel meer!
Plaats: Domusica; Radwijnstraat 10, 8022 BG Zwolle
Tijd: zaterdag 10 september van 11.00 tot 16.00
zie ook: http://muziekschoolzwolle.nl
Met hartelijke groet, namens de stichting Recht op Muziek voor Kinderen,
Hans Oosterwijk en Mathijs van der Kolk
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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 b.v. 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: Kees Voorn.
● Relatie met de leerlingen (naam, groep):
Opi van Ivey Voorn, groep 1a.
● Wat doe je in het dagelijks leven?: Nu
gepensioneerd. Van mijn vroegere banen de
beste herinneringen aan die in Tanzania (de
bouw van 2 cementfabrieken in Tanga en
Mbea en de havenuitbreiding in Dar es
Slaam) en Zwolle (verantwoordelijk voor de
realisatie van het centrum voor open
hartchirurgie in het inmiddels verdwenen
ziekenhuis De Weezenlanden).
● Wanneer reed je mee?: Dinsdag 28 juni 2016.
● Waarom deed je het?: Elke dinsdag halen we Ivey van school en brengen hem er ook
weer heen. Ivey geeft altijd aan het naar zijn zin te hebben op school. Dat komt, denk
ik, door de goede organisatie, het lesaanbod, de diverse activiteiten en de vrolijke
betrokkenheid van zijn juffrouwen Karin, Franca en Hilde. Als je dan kan bijdragen aan
Ivey’s plezier en het mede mogelijk kan maken om activiteiten te blijven organiseren
dan is dit een mooie gelegenheid.
● Wat vond je er leuk aan?: Vanaf het eerste ogenblik was er een prima click met de
chauffeur, Robbie Melissen. Hij was duidelijk met zijn opmerkingen over hoe het beste
door de bijrijder kon worden gewerkt. Daarnaast had hij ook direct oog voor mijn
welzijn: niet vooruit van de treden af naar beneden springen (slecht voor de rug), maar
achterwaarts de cabine verlaten. Het lukte me steeds beter de papierbakken in de juiste
slagorde te krijgen en dat was erg leuk. Het bracht Robbie op een gegeven moment tot
de gevleugelde uitspraak: “Zet ze maar even twee aan twee, dan jagen we effe snel
door deze straat heen”.
● Waar keek je van op?: De hoeveelheid bakken die we geleegd hebben: 813, goed voor
ongeveer 12.500,00 kilo oud papier. Op heel wat bakken was een versiering
aangebracht, van katten tot tulpen. Op een aantal van de bakken was op de deksel een
sticker geplakt dat de opbrengst van het papier voor de Octopus is. Op een nog groter
aantal van de bakken zat die sticker niet. Verder het gemak waarmee Robbie die grote
ROVA-bak door de diverse stadsdelen loodste. En tenslotte de grote verscheidenheid
aan huizen in allemaal prachtig aangelegde en goed onderhouden wijken.
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● Waarom raad je het ook anderen aan?: Kinderen brengen veel tijd van hun jeugd door
op school. Dus belangrijk om daar bij betrokken te zijn en ook zelf een handje uit de
mouw te steken. En als bijrijder doe je dat letterlijk en figuurlijk en het is nog leuk ook!
Die betrokkenheid hoeft zich overigens niet te beperken tot de ouders of verzorgers van
de kinderen. Ook Opi’s en Omi’s (mijn vrouw Ineke heeft een paar keer in de klas van
Ivey voorgelezen) leven mee met hun nazaatjes en kunnen, soms nog gemakkelijker
dan de ouders, een bijdrage leveren.
Wil je ook een keer helpen meer geld in te zamelen met het oud papier? 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? De
vakantiemaanden zijn we heel mooi doorgekomen met 3 vrijwilligers! Helemaal top! Bedankt daarvoor!
Nu zoeken we nog mensen voor de resterende data in 2016: 20-09, 18-10, 15-11 en 13-12.
Neem contact op met de coördinator Bijrijder Oud Papier, Marcel Rooij, vader van Juleane (groep 7) en Nanette
(groep 3), 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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