OUDERINFO NR 02
Website:
Email OR:

OKTOBER

2016 CURSUS 2016 / 2017

www.obsdeoctopus.nl
ouderraaddeoctopus@gmail.com

Email MR:

Oktober
03
04
05

06
07
10
11
12
13
14

17
18

November

Start Kinderboekenweek
Dag van de Leraar
Ouderinfo 02
Unicefloop

01
02

Ouderinfo 03

03
04

Klassenvoorstelling groep 7

07
08
09
10
11

Tentoonstelling Kinderboekenweek
11.00 – 11.45 uur
Herfstvakantie t/m 21 okt.
Oud Papier Actie (blauwe container)

14
15

19

16

20
21

17
18

24
25
26
27
28

MR en OR vergadering
Verjaardagen leerkrachten
Luizencontrole
Luizencontrole

31

-1-

Margedag
Oud Papier Actie (blauwe container)
Handbaltoernooi gr. 5 en 6
OR vergadering

21
22
23
24
25

10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken

28

VO voorlichting voor de groepen
7 en 8

29
30

Ouderinfo nr 02 – 2016 / 2017

mr.obs.octopus@gmail.com

Klassenvoorstelling groep 5

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

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

Vanmorgen hebben we de kinderen en u wakker gemaakt met muziek! Dat klonk toch prachtig!
Dit alles natuurlijk in het kader van de start van de Kinderboekenweek.

‘Voor altijd Jong’.

Het thema s is
In de school hangen diverse foto’s van de juffen, meesters en studenten in vroegere tijden. Iets langer
haar, iets minder rimpeltjes… maar allemaal, ook toen al, met een lach!!
U kunt met uw kind(eren) de foto’s de komende 1,5 week bekijken. We sluiten dit project gezamenlijk
af op 14 oktober van 11.00 tot 11.45 uur met een tentoonstelling in de klassen. We zouden het leuk
vinden als de kinderen deze dag verkleed op school komen en wel… als oma of opa!
Erg leuk ook dat de collega’s en kinderen van Doomijn hebben meegenoten en dat de Stichting
‘Recht op muziek’ heeft gezorgd voor de zuivere muzikale noot!
Iets heel anders waar we blij van worden:
Via een ouder, werkzaam bij het bedrijf Enexis, hebben we 5 mini iPads aangeboden gekregen. Hier
zijn we natuurlijk superblij mee. In de groepen 4 t/m 8 kunnen we de iPads goed gebruiken bij het
analyseren van de gegevens van Snappet. De leerkracht kan nu nog directer reageren en feedback
geven aan de leerlingen. Enexis, onze school wil jullie hartelijk bedanken voor dit mooie cadeau!

En dan dit nog…… Van het lied “Vrij”, waaraan de kinderen van OBS De Octopus hebben meegewerkt,
is destijds een videoclip gemaakt. Inmiddels is de clip klaar en te bekijken op:
www.youtube.com/watch?v=yMHr-oI7ZDk.
Wij zijn er supertrots op!!
In deze nieuwbrief een persoonlijke noot van juf Karin. U begrijpt dat ik over de verdere
invulling nu nog geen concreet nieuws heb. Ik ben hierover in overleg met de afdeling P&O
van Openbaar Onderwijs Zwolle.

In september zijn Sana ( groep 7 ) en Joud ( groep 1-2 ) bij ons op
school begonnen.
We wensen jullie een hele fijne basisschooltijd toe!!!
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker
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Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de “schoolbieb-actie”.
Deze actie werkt als volgt:
•

Koopt u van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna –
in de winkel of op bruna.nl – lever dan de kassabon in op school.
•
De ingeleverde kassabonnen biedt OBS De Octopus aan bij een Bruna-winkel.
•
Bruna telt de kassabonbedragen bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
•
De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Naast het sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb, kunt u ook nog eens meedoen
met een leuke prijsvraag! De prijzen zijn een exclusieve voorpremière van de nieuwe
bioscoopfilm ´Mees Kees langs de lijn´ voor een hele schoolklas én een aantal setjes
kaarten voor de officiële première van de film, waarbij de cast ook aanwezig is.
Meer informatie kunt u vinden op: www.bruna.nl/schoolbieb.

10 minuten gesprekken
De 10-minuten gesprekken worden gehouden op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag
23 november. Wanneer u twee of meer kinderen op school heeft, wordt u uitgenodigd
op dinsdag 22 november. De gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) van 1 kind zullen
plaatsvinden op maandag en woensdag. Het is de bedoeling dat u in de week van 31
oktober de uitnodiging ontvangt. We hopen u op deze manier tijdig te hebben
geïnformeerd.

Verjaardag leerkrachten
Op woensdag 26 oktober vieren de volgende leerkrachten hun verjaardag op school:
juf Evelyn, juf Ayla, juf Marleen, juf Nelleke, meester Gerard, juf Fenna, juf Franca, juf
Annemieke en juf Arlette.
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Bericht van juf Karin
Beste ouders, verzorgers,
Op dinsdag 16 augustus was ik 40 jaar in dienst bij Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.
Ik ben in de Aa-landen, Kamperpoort, Assendorp en Stadshagen werkzaam geweest.
Ik heb 40 jaar geweldig samengewerkt met veel collega’s en ouders op diverse scholen,
maar ik voel mij bevoorrecht op “ De Octopus” mijn carrière met de kleuters te mogen
beëindigen.
Op woensdag 14 december word ik 60 jaar. Het is dan ook mogelijk om met pensioen te
gaan. Ik heb besloten hier gebruik van te maken per 1 januari 2017.
Op 14 december vier ik mijn verjaardag (tevens afscheid) met de kleuters.
Vriendelijke groeten,
Karin Koning

Schoolreis
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“One love project” Oeganda
"In de maand september bracht Sonny geruime twee weken zijn tijd door in één van
de beruchtste sloppenwijken van de hoofdstad van Oeganda. Dit was inmiddels alweer het
vierde jaar op rij dat hij terug ging, speciaal voor het zogeheten 'One Love Project'.
Samen met zijn familieleden nam hij ruim 160 kilo aan spullen mee voor mensen in de
sloppenwijk. Alle spullen, waaronder: diverse sportkleding, schriften, pennen en
(kleur)potloden, EHBO materialen, ballen, springtouwen, knuffels en nog veel meer, zijn
goed aangekomen en in ontvangst genomen door de honderden leden van het project! De
diverse verzamelde sportkleding kwam grotendeels van voetbalvereniging ZAC en OBS de
Octopus. Hier lopen nu een hoop kinderen en jongeren van het One Love Project
dolgelukkig in rond!
Het One Love Project zet
zich in voor
(straat)kinderen en
jongeren in de
sloppenwijk met
een uitzichtloos bestaan.
De kinderen en jongeren
worden o.a. voorzien
van 3 maaltijden per
dag, onderdak en
krijgen o.a. Engelse
les, les op het gebied
van het maken van
diverse 'art & crafts' en
les op het gebied van
culturele dans en zang.
Het project is hier in
Nederland ruim twee
jaar geleden bekroond
tot officiële stichting en inmiddels ook als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)"

Jumbo sparen
De actie “Jumbo, sparen voor je school” duurt nog tot 11 oktober. Tot deze datum krijgt u
bij besteding van elke € 10,00 een spaarpunt. De spaarpunten kunt u tot 25 oktober
inleveren in de dropbox welke in de hal bij de voordeur staat. Of u kunt de gespaarde
punten zelf toekennen aan school via www.jumbosparenvoorjeschool.nl/.
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Onze school is supporter van Mooi Schoon!
Afval scheiden wordt thuis vaak al lang gedaan, maar nu starten ook landelijk vele
basisscholen met de pilot: AFVAL SCHEIDEN OP SCHOOL!
Ook OBS De Octopus wil graag een afvalvrije school zijn en doet mee aan deze pilot.
Vanaf dit schooljaar leren wij uw kind(eren) hoe zij het gft, pmd en papier goed
kunnen scheiden zodat er nog maar weinig restafval overblijft. Door goed te scheid en,
wordt voortaan het gft, pmd, en papier apart door ROVA opgehaald zodat dit
gerecycled kan worden en weer gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe
producten. Ook houden wij regelmatig opruimacties om zwerfvuil in de omgeving van
onze school tegen te gaan. Zwerfvuil kan gescheiden worden en is daarmee grondstof.
Wilt u uw kind ook helpen om minder (rest)afval te maken?
Gebruik voor de lunch een broodtrommel ( deze is herbruikbaar ) in plaats van een
boterhamzakje, en een drinkbeker in plaats van een pakje met rietje.
We willen u vragen om ook op de verpakkingen van, al dan niet gezonde,
tussendoortjes. Verpakkingen van koek of chips zijn vaak voorzien van een binnenkant
van aluminiumfolie. Dit folie kan niet gerecycled worden.
Wilt u meer informatie over deze pilot:
http://www.mooi-schoon.nl/

Informatie schoolmaatschappelijk werk en het Sociaal
De Octopus maakt al een aantal jaren gebruik van het schoolmaatschappelijk werk van
De Kern maatschappelijke dienstverlening. Het schoolmaatschappelijk werk in het
basisonderwijs valt sinds kort onder het Sociaal Wijkteam Zwolle. Via deze weg informeer
ik u over wat ik voor u zou kunnen betekenen.
Schoolmaatschappelijk werk
Bij veel ouders/verzorgers is het niet duidelijk wanneer zij een beroep kunnen doen op het
schoolmaatschappelijk werk en wat zij daarvan kunnen verwachten. Vaak wordt gedacht
dat er ernstige problemen moeten spelen voordat je hulp inschakelt. Dat is niet het geval.
Juist in een eerder stadium, als problemen nog niet zo zwaar wegen, kan het heel helpend
zijn om een gesprek te hebben. Geen maandenlange hulpverlening maar kortdurende
ondersteuning, juist om ernstige problemen te voorkomen.
Voorbeelden van vragen van ouders/verzorgers kunnen zijn:
-

Wij zijn aan het scheiden. Waar moet ik op letten bij de kinderen?
Mijn kind heeft steeds buikpijn als het naar school moet. Wat kan er aan de hand
zijn?
De leerkracht heeft gezegd dat mijn kind veel ruzie maakt in de klas. Thuis heeft
het ook soms driftbuien. Wat kan ik doen?
Mijn kind heeft weinig vriendjes, wat kunnen de leerkracht en ik doen?
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-

Ik heb een beperking of ziekte en dat heeft grote invloed op ons gezin, hoe kan ik
er voor mijn kind zijn?
Ik maak me zorgen over mijn financiën, bij wie kan ik terecht?

Voor vragen die u en/of de leerkracht hebben verloopt de aanmelding via de leerkracht en
intern begeleider (Jan Wobbes).
Na de aanmelding plan ik een gesprek met u om samen te kijken wat ik zou kunnen
betekenen. Daarna kunnen gesprekken volgen met u als ouder(s)/verzorger(s) en/of
gesprekjes met uw kind. Vaak voelen ouders en kinderen zich voldoende ondersteund na
een of enkele gesprekken.
Mochten deze gesprekken niet voldoende zijn dan kan ik samen met u op zoek gaan naar
nog beter passende ondersteuning binnen of buiten de school. Omdat ik ook deel uitmaak
van het Sociaal Wijkteam ben ik op de hoogte van verschillende vormen van hulpverlening
en kan deze indien gewenst zelf voor u inschakelen.
Sociaal Wijkteam
Voor vragen voor het Sociaal Wijkteam kunt u zelf bellen of mailen met het Sociaal
Wijkteam of loop eens binnen in wijkcentrum de Pol tijdens een open spreekuur (iedere
ochtend tussen 09:00-12:00u). Bezoekt u ook eens onze site om te kijken wat wij voor u
kunnen betekenen. Tot slot bent u bij mij ook van harte welkom voor alle vragen aan het
Sociaal Wijkteam, neem dan contact met mij op.
Ik ben iedere donderdagmorgen aanwezig op school van 08:20-10:30u. Spreek me gerust
aan als u twijfelt over een vraag of gewoon even kort kennis wilt maken!
Vriendelijke groet,

Annie Brouwer
Schoolmaatschappelijk werker
Medewerker Sociaal Wijkteam Zuid
a.brouwer@stdekern.nl
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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: Ruben Remmerts
●
Relatie met de leerlingen (naam, groep): Joran Remmerts
(groep 7), Tess Remmerts, (groep 5), Robin Remmerts (groep 2)
●
Wat doe je in het dagelijks leven?: Senior adviseur
geografische informatie bij ingenieursbureau Antea Group
●
Wanneer reed je mee?: Dinsdag 23 augustus 2016
●
Waarom deed je het?: Ik wilde graag een keer meedoen aan een actie om de
school (en daarmee onze kinderen) te helpen. Aangezien mijn creativiteit en voorleesstem niet bijzonder zijn, heb ik gekozen voor het meerijden met oud papier ophalen.
Hiermee kon ik in plaats van een op dag kantoor een keer lekker buiten bezig te zijn.
●
Wat vond je er leuk aan?: Naast het heerlijke weer heb ik het (op de spaarzame
momenten in de vrachtwagen) enorm gezellig gehad met de chauffeur van de ROVA,
Robby. Ik heb bewondering gekregen voor de grote gedrevenheid in hem om het
maximale uit zijn beroep te halen. Het was geweldig om te zien hoe hij de wagen met
bijna chirurgische precisie door de straten manoeuvreerde. Het meest opvallende eraan
vond ik dat hij daarnaast ontzettend veel oog voor zijn omgeving had….. een ‘toeter’
hier….. een ‘zwaai’ daar….. en als er kinderen stonden te kijken, even een klein kunstje
met de grijparm……
●
Waar keek je van op?: Ik was verbaasd over de enorme aanloop die een
vuilniswagen heeft. Enerzijds van mensen met volle vuilnisbakken achter ons aan hollen
omdat ze door het horen van de vrachtwagen ineens bedenken dat hij nog niet aan de
straat staat (af en toe hilarisch). Anderzijds de mensen die even komen kijken naar de
grijparm die de (soms zeer zware) vuilnisbakken met speels gemak leeg kiepert in de
grote laadbak. Het is al met al een veel socialer beroep dan ik vooraf had ingeschat.
●
Waarom raad je het ook anderen aan?: Ik denk het beeld wat iedereen heeft van
het ophalen van oud papier, volledig verandert. Ik heb een erg leuke en leerzame dag
gehad en kan echt iedereen aanraden een keer mee te gaan.
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? We
zoeken nog mensen voor de volgende data in 2016: 18-10 (met spoed dus!), 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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