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Kerstviering
Speelgoedochtend kleuters
Kinderen ’s middags vrij

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
In deze ouderinfo stellen de stagiaires zich aan u voor. We mogen trots zijn met zoveel
studenten in onze school. Zij laten ons kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen,
vragen feedback, zorgen dat we blijven reflecteren en we mogen ons mooie vak aan hen
doorgeven. Dit doen we met veel enthousiasme en dat maakt mogelijk dat we elk jaar
goed bedeeld zijn. Hieronder leest u wat ze over het onderwijs schrijven.
Afgelopen week heb ik de ouders/verzorgers van groep 5 geïnformeerd over de reis die juf
Joyce gaat maken. Joyce heeft onbetaald verlof aangevraagd en gaat in de periode van 27
november t/m de voorjaarsvakantie naar Australië. Saskia Kranendijk (WPO van gr 4 vorig
jaar) is afgestudeerd en mag haar vervangen. Wij wensen Joyce en Saskia hier en daar
een goede tijd!
Juf Marja (gr 6) is vorige week donderdag met een nierbekkenontsteking opgenomen in
het ziekenhuis. Gelukkig ging het na het weekend een stuk beter met haar en mocht ze
afgelopen dinsdag naar huis. De kinderen hebben meteen iets voor haar gemaakt en juf
Veronique kan haar gelukkig vervangen. Wij wensen Marja heel veel beterschap!
Juf Karin (gr 1) heeft aangekondigd dat zij het onderwijs gaat verlaten. Er is met de
afdeling HR van Openbaar Onderwijs Zwolle overleg over de vacature. Zo gauw we u
hierover kunnen informeren, zullen we dit natuurlijk doen.
De periode van de herfst tot aan de kerst vliegt in onderwijsland. Er staan veel
activiteiten op het programma en het is voor veel kinderen een drukke en soms wat
onrustige periode. Goede voorbereiding, visualisaties, maar ook een moment van
Mindfulness kan helpen. Annette heeft de 8 weekse training in groep 5 t/m 8 afgesloten en
heeft de leerlingen gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. De reacties van de
kinderen zullen anoniem verwerkt worden en u zult t.z.t. op de hoogte worden gebracht
van de bevindingen.
Een krentje in de pap….
Op woensdag 26 oktober hebben
we de verjaardagen gevierd van
1 meester en 8 juffen. Wat zagen
ze er weer mooi uit in feestjurk
en al! Eén overeenkomst tussen
de jarigen was in ieder geval dat
ze moeilijk een
verjaardagcadeautje kunnen
bedenken. De leerlingen van gr 7
hadden nog wel een tip: FIFA 17!
Het thema van de Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’ hebben we nog even aangehouden
voor deze viering. De juffen en meester mochten luiers en baby’s tekenen, liedjes
bedenken met dier, en Octopusprutjes proeven. De fruithapjes gingen er goed in!!!
Ik wens u allen een goede november maand toe
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker
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Nieuwe leerlingen
In november zijn Finn en Zoë bij ons op school begonnen.
Nicholas is in oktober in groep 3 gestart.
We wensen jullie een hele fijne basisschooltijd toe!!!

Naar welke school ga jij straks?

De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Wellicht komen
er veel vragen op u en uw kind af. Op de site www.ooz-vo.nl wordt hierover veel
informatie gegeven en kunt u kennis maken met de verschillende VO scholen van
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Ook een overzicht van o.a. de open dagen en de
voorlichtingsavonden vindt u op deze site.

Toestemming voor het plaatsen van foto’s / video’s
Tijdens de informatieavond lieten sommige ouders ons weten dat ze niet meer wisten
hoe de toestemming voor het plaatsen van foto’s en of video’s op social media voor
hun zoon/dochter is geregeld. Wanneer u hier vragen over heeft of wanneer u een
wijziging wilt doorgeven, kunt u een mail sturen naar Hennie in de Wal:
administratie-octopus@ooz.nl
Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest wordt op maandag 5 december gevierd. De commissie is al druk met
de voorbereidingen en u wordt daar t.z.t. over geïnformeerd. Aangezien 5 december op
een maandag valt en er op maandag veel leerlingen gebruik maken van de BSO is het een
gewone schooldag. Voor de leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) kan het zijn dat
deze dag te intensief is. U mag dan ook uw kind de middag thuishouden. Geeft u dit wel
tijdig door aan de leerkracht.
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10 minuten gesprekken
Morgen krijgt uw zoon/dochter de uitnodiging voor het tien minuten gesprek(ken)
mee naar huis. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van
ouders/leerkracht. Bij ieder lokaal hangt een overzicht van de ingeplande gesprekken
per groep. Wanneer u wilt ruilen, kunt u door middel van dit overzicht contact zoeken
met een andere ouder. Wanneer u van tijdstip verandert, dit graag ook op dit overzicht
noteren.

Stagiaires stellen zich voor
Sinds eind augustus loop ik stage op OBS De Octopus als PABOstudent.
Ik ben eind augustus gestart in Groep 1 en vul mijn tweede
stageblok in in groep 4, met wellicht nog een derde periode daarna in
een middenbouw-klas.
Ik waag een poging om mij om te laten scholen tot leerkracht in het
primair onderwijs na vele jaren werkzaam te zijn geweest als
journalist, eerst voor dagbladen en daarna Radio1. Ik volg een
verkorte PABO-opleiding aan de Stenden Hogeschool in Noord-Nederland met Meppel als
vestigingsplaats.
Ik woon in Hattem, op een half uurtje fietsen van De Octopus, en ben geboren in Zwolle.
Mijn belangrijkste hobby's zijn: dichten, tennissen en wandelen, met Schotland als favoriet
vakantieland. Ik ben ook lid en bestuurslid van het Kunstgilde Hattem. Voor meer
informatie over mijn poëtische activiteiten kunt u een blik werpen op de site:
www.hanslambrechts.simpsite.nl.
Mijn eerste stagemaanden op De Octopus zijn prima bevallen!
Hans Lambrechts

Hallo, ik wil mij even voorstellen.
Mijn naam is Tamara Ruiter. Ik ben 19 jaar oud en ik zit in het
tweede jaar van de opleiding onderwijsassistent op Landstede. Voor
deze opleiding loop ik dit hele jaar op de maandag, dinsdag en
woensdag stage in groep 3 bij juf Nicole en bij juf Fenna.
Ik heb OBS de Octopus als stageschool gekozen omdat deze school
mij erg aanspreekt. En ik heb het nu al erg naar mijn zin.
Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken. Iedere
zomervakantie geef ik leiding op een kinderkamp genaamd
´´kindereiland´´ in Giethoorn. Daarom heb ik de opleiding
onderwijsassistent gekozen. Verder vind ik het erg leuk om creatief
bezig te zijn.
Ik verheug me op een leuke stageperiode!
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Beste Ouders/Verzorgers,
Graag wil ik mijzelf als nieuwe stagiaire even voorstellen.
Mijn naam is Iliana en ik ben 21 jaar oud.
Vorig jaar heb ik de opleiding pedagogisch medewerker
kinderopvang Niveau 3 behaald en een halfjaar in de
kinderopvang gewerkt. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging
en volg ik als leerling op Landstede in Zwolle de opleiding
Onderwijsassistent Niveau 4.
Het aankomende jaar kom ik in groep 1/2 drie dagen in de week stage lopen op de
maandag, dinsdag en woensdag.
Ik kijk uit naar mijn stage periode hier op OBS de Octopus en hoop dat ik veel zal leren en
het naar mijn zin zal hebben. Dit zal vast en zeker goed komen!
Beste Ouders/Verzorgers,
Mijn naam is Hoemairaa Goelab, ik ben 17 jaar oud en ik woon in
Zwolle. De meeste van jullie zullen mij nog niet kennen dit komt,
omdat ik hier op school een nieuwe stagiaire ben.
Op de school Landstede volg ik de opleiding Onderwijsassistent.
Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het erg leuk vind
om met kinderen te werken en ze daarbij ook iets te leren.
Daarnaast vind ik het interessant om te zien hoe de kinderen
zich ontwikkelen. Ik zit nu in de tweede en vind het een erg
leuke opleiding.
Naast school heb ik ook een aantal hobby’s. Het liefst doe ik in mijn vrije tijd iets creatiefs,
zo zet ik graag henna voor mensen op speciale gelegenheden/feesten.
Het komende jaar zal ik stage lopen in groep 4. Dit doe ik op de maandag, dinsdag en
woensdag.
Dit was iets korts over mij, ik hoop dat jullie mij hierdoor toch een beetje hebben leren
kennen. Ik heb er veel zin in en kijk uit naar een leuke tijd.
Met vriendelijke groet,
Hoemairaa Goelab

Beste Ouders/Verzorgers,
Mijn naam is Casper Koopman en ik loop nu al een aantal
weken stage in groep 6. In deze brief wil ik mijzelf even
voorstellen zodat u een idee heeft wie ik ben en van wie uw
kind les krijgt.
Ik ben 23 jaar, woon in Zwolle en zit nu in het derde jaar
van de Pabo van Windesheim . Oorspronkelijk kom ik uit
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Wezep, waar ik nu alleen nog naar toe ga voor mijn werk. Dit doe ik bij Partycentrum
Coelenhage,
waar ik werkzaam ben in de bediening, als barman en limousinechauffeur.
Wanneer ik niet druk ben met school kijk ik graag films en series, lees ik boeken, speel ik
een spelletje op mijn Xbox of doe ik gezellig met mijn vrienden.
Tot net na de kerstvakantie zal ik elke donderdag en vrijdag op De Octopus zijn voor mijn
stage. Op dit moment geef ik enkele lessen per dag, maar de bedoeling is dat ik
uiteindelijk hele dagen zelf les geef. Uiteraard is Marja of Veronique hierbij aanwezig.
Groetjes,
Meester Casper

Beste ouders/ verzorgers,
Mijn naam is Manouk Kroes. Ik ben 17 jaar en woon in Ommen.
Ik doe de opleiding Onderwijsassistent op Landstede Zwolle aan de
Fuchsiastraat. Ik zit momenteel in leerjaar 2. Ik loop stage in
groep 6 bij juf Veronique en juf Marja. Ik zal dan 3 dagen in de
week aanwezig zijn, namelijk op de maandag, dinsdag en de
woensdag. Op de donderdag en vrijdag krijg ik les van Landstede.
Mijn hobby’s zijn muziek luisteren en maken, creatief zijn en het
gezellig hebben met vrienden. Ik vind het tot nu toe erg leuk om hier mijn stage te lopen
en ik kijk uit naar de leuke ervaringen die ik hier voor de rest van het schooljaar op ga
doen!
Met vriendelijke groet,
Manouk Kroes

Hallo,
Graag wil ik mijzelf even voorstellen.
Mijn naam is Corine de Jonge en ik ben 19 jaar oud.
Ik woon al 19 jaar in Zwolle bij mijn ouders en 3 broertjes en 1
zusje.
De hobby’s die ik heb zijn leuke dingen doen met vrienden.
Elke donderdag en vrijdag loop ik stage in groep 4.
Dit jaar zit ik in mijn laatste jaar van onderwijsassistent.
Met kinderen werken vind ik geweldig en daarom heb ik voor deze
opleiding gekozen.
Het is super leuk om kinderen iets te leren en ik vind de fantasie van de kinderen
geweldig.
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Hallo ouders,
Mijn naam is Annemiek Hurink en ik ben 20 jaar oud. Ik zit
inmiddels in het vierde jaar van de opleiding Pabo aan de
Katholieke Pabo Zwolle. Sinds dit schooljaar ben ik
begonnen met mijn afstudeerstage bij groep 1/2 op de
donderdagen en de vrijdagen.
Tijdens de middelbare school heb ik ongeveer vier jaar lang,
tafeltennis training gegeven aan kinderen in de leeftijd van 6
tot 12 jaar. Dit heb ik jaren met plezier gedaan en genoot
van de groei die de kinderen doormaakte. Deels heeft dit
mijn keuze om de Pabo te gaan doen beïnvloed.
In de klas vind ik het belangrijk dat de leerlingen zich prettig voelen in de klas, zodat zij
zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen.

Beste ouders,
Vanaf de 2e schoolweek ben ik met mijn stage in groep
8 begonnen. In de afgelopen weken heb ik al met veel
plezier lessen gegeven aan de zeer enthousiaste en
leergierige kinderen van groep 8. Ik vind het een erg
leuke groep en iedere dinsdag ga ik met veel plezier
richting de Octopus. In de eerste weken heb al veel
kunnen leren van Evelyn en ik verwacht nog veel meer
van haar te kunnen opsteken.
Mijn naam Lars Godijn en ik ben tweedejaars student
aan de katholieke PABO in Zwolle. Anders dan andere
stagiaires ben ik een klein beetje ouder. Ik ben 50 jaar en woon in Zwolle in de wijk
Stadshagen. Ik ben getrouwd met Willemien. We hebben samen drie kinderen, twee
jongens van 10 en 11 jaar oud en een inmiddels studerende dochter van 21 jaar.
Ik heb de afgelopen 27 jaar bij verschillende bedrijven gewerkt in verschillende
verkoopfuncties. Ik heb gemerkt dat ik de passie miste die nodig is om met volle overgave
dit werk te blijven doen.
In mijn vrije tijd trainde ik het voetbalteam van mijn zoontje, dat vond ik erg leuk om te
doen; kennis en vaardigheden overdragen en instructie geven ligt mij goed. Ik tennis
regelmatig en samen met mijn zoons bezoek ik de wedstrijden van PEC Zwolle.
Ik vind het erg belangrijk dat er goed met kinderen wordt omgegaan, dat docenten goed
luisteren naar de kinderen en de schooltijd voor hen een leuke tijd maken, waar ze later
met veel plezier aan terugdenken. Daarom heb ik vorig jaar de keuze gemaakt om het
roer volledig om te gooien en met de PABO te starten en 4 jaar te gaan studeren. Ik heb
er nog geen dag spijt van gehad.
Ik zal het komende half jaar iedere dinsdag aanwezig zijn en regelmatig lessen verzorgen
in groep 8. Vanaf februari zal ik één dag per week in groep 1 en 2 actief zijn.
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Sportservice Zwolle

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente
Zwolle de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar
sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor
zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van
het sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid.
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg
belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel
vrijwillig en anoniem.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen
op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een
vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen
door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot zondag 4 december
2016. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50,- verloot.
Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2016Octopus
Alvast bedankt voor uw deelname!
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van
Vilsteren van Sportservice Overijssel (telnr. 038- 457 77 81 of via
mvvilsteren@sportserviceoverijssel.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: Hans van den Berg
● Relatie met de leerlingen (naam,

●

●
●

●

●

●

groep): vader van Floris, Floris zit
in groep 6
Wat doe je in het dagelijks
leven?: Ik werk niet meer, ben
steeds meer actief als vrijwilliger.
Hiervoor heb ik o.a. in de
bemiddeling gewerkt. De laatste
jaren heb ik bij het UWV gewerkt
en moest na onderzoek beslissen
of mensen met (lichamelijke,
psychische of verstandelijke) beperkingen bij de sociale werkvoorziening
(werkplaats) mochten gaan werken.
Wanneer reed je mee?: 20 September.
Waarom deed je het?: Ik vind het leuk om iets te doen wat ik nog nooit heb gedaan
en het geeft energie. Het levert daarnaast een leuk bedrag op voor De Octopus. De
school kan hier weer leuke activiteiten van organiseren. Voor mij is het ook een
aanzet tot meer vrijwilligerswerk.
Wat vond je er leuk aan?: Het was erg leuk om met de vrachtwagen van de Rova
mee te rijden en bij de Rova achter de schermen te kijken. Ik heb bij veel
werkgevers in de keuken gekeken maar nog nooit bij de Rova. De chauffeur is een
erg vriendelijke man en we hebben er een leuke dag van gemaakt. Ik heb met
verbazing gekeken hoe de chauffeur zich met deze vrachtwagen redt, ook in smalle
straten. Hij had duidelijk plezier in zijn werk en dat gaf ook mij energie. We hadden
daarnaast geluk dat het een erg mooie dag was, met een lekker zonnetje.
Waar keek je van op?: Ik keek er van op hoe goed de Rova als werkgever voor zijn
medewerkers zorgt. De chauffeur heeft o.a. een goed betaalde baan. Daarnaast
goede arbeidsvoorwaarden. Net als mijn voorganger verbaasde ik mij over de
hoeveelheid papier dat we hadden opgehaald.
Waarom raad je het ook anderen aan?: Het gaf mij energie om een dag totaal iets
anders te doen. Ik hou mij aanbevolen om nog eens een dag mee te gaan, erg
leuk. Misschien is dit een aanleiding voor andere ouders/familie om ook eens een
dag mee te gaan. Ik zou zeggen doen.

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: 15-11 (met spoed dus! – hopelijk kan iemand, want we hebben dit
jaar al 3x geen bijrijder gehad… Help dus mee om nog even een mooie eindspurt te doen) 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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