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Voorleesontbijt

MR vergadering

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

Sinterklaas 2016
Wat hebben we gisteren kunnen genieten van een prachtig Sinterklaasfeest. Het was
’s ochtends best even spannend, een busje op het plein met een man met een witte baard
erin. Dat gebeurt niet iedere dag!
De kinderen hebben buiten op het plein de mooiste en hipste liedjes en dansjes laten
horen en zien. De wangetjes werden steeds roder, de voeten steeds kouder, maar dapper
zongen zij door. Sint heeft, via de app, laten weten dat hij weer geweldig heeft genoten
van het Octopus Sintfeest!
Hierbij wil ik de Sinterklaascommissie (ouders en team) hartelijk bedanken voor dit mooie
feest en volgend jaar ……. zou juf Karin in te huren zijn???
Ik mocht helaas niet mee naar Spanje, dus ….. op naar de kerst. De eerste boom staat al!

Website
Iets nieuws (geen cadeautje, maar wel verassend!). OBS De Octopus heeft een nieuwe
website www.obsdeoctopus.nl! Deze website is de afgelopen maanden voor ons gebouwd.
Met een aantal teamleden, een ouder en het bedrijf Liters is deze website vormgegeven.
Vorige week hebben we een cursus aangeboden gekregen hoe je er documenten en foto’s
op kunt plaatsen. Ik moet eerlijk zeggen, je moet het doen. De komende periode zal de
website verder ingevuld gaan worden. Mocht u als ouder hier affiniteit mee hebben en het
leuk vinden om mee te denken dan kunt u mij mailen. Het is fijn als de denktank wat
uitgebreid wordt.

Personeel
Juf Marja is helaas nog niet hersteld, ze blijft nog erg moe en moet rustig aan doen. Bij
het Sintfeest wilde ze er heel graag even zijn en dat is gelukt. Wij wensen juf Marja
beterschap en hopen dat ze in januari weer gedeeltelijk kan beginnen. We zijn blij dat Juf
Ayla en juf Veronique de vervanging op zich willen nemen.
Juf Joyce uit groep 5 is op 27 november vertrokken naar Australië, momenteel zit ze in
Cairns. Juf Joyce heeft onbetaald verlof opgenomen en zal na de voorjaarsvakantie weer
terug zijn op school. Juf Saskia vervangt haar in groep 5 en juf Evelyn in groep 8.
Juf Karin neemt voor de kerstvakantie afscheid van ons. Op 14 december viert ze haar
feestje met de kinderen, collega’s en oud collega’s. Ouders kunnen op woensdag 14
december na schooltijd afscheid nemen van juf Karin.
Per januari gaat haar pensioen in.
Juf Franca en juf Nelleke gaan vanaf januari samen in groep 1 werken.
Juf Ayla zal vanaf januari de gehele week in groep 2 gaan werken.
In groep 7 is juf Arlette in januari klaar met haar stage. Meester Yannick zal samen met
juf Annette in groep 7 gaan werken.
Kortom, een aantal veranderingen in het lopende schooljaar. Wij zijn blij dat we het met
bekende en vertrouwde collega’s kunnen oppakken.
Wij wensen Karin een goede vrije tijd en de andere collega’s een fijne tijd in de nieuwe
groep.
Ik wens u allen een warme en gezellige tijd toe.
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker
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Nieuwe leerlingen
De kinderen die in december 4 jaar worden, starten in verband met de drukte die deze
maand met zich meebrengt in het nieuwe jaar bij ons op school.

Inzien in ouderportaal toetsen
Al eerder bent u geïnformeerd over het inzien van de resultaten van de methode gebonden
toetsen van uw zoon/dochter in het ouderportaal van ParnasSys. Vanaf deze week is dit nu
mogelijk. Naast deze resultaten blijft u ook de resultaten van de citotoetsen zien.
Houdt u er wel rekening mee dat de resultaten niet altijd op de dag van toetsing door de
leerkracht kunnen worden ingevoerd. Wanneer u geen inlogcode voor ParnasSys meer
heeft, dan kunt u dit melden door een mail te doen naar Hennie in de Wal:
administratie-octopus@ooz.nl
Bruna actie “Sparen voor de schoolbieb”
Tijdens de Kinderboekenweek kon u bij de Bruna “sparen voor de schoolbieb”
Door deze actie mag OBS De Octopus voor € 36,50 (= 20% van de totaal ingeleverde
kassabonnen ) kinderboeken uitzoeken bij de Bruna-winkel. Heel hartelijk bedankt voor
het inleveren van de kassabonnen. We gaan er mooie boeken voor aanschaffen!!

Jumbo “sparen voor je school”
Ook bij de Jumbo supermarkten kon u sparen voor OBS De Octopus. De gespaarde
schoolpunten hebben het mooie bedrag van € 255,72 opgeleverd. In een volgende
ouderinfo hoort u nog welke spelmaterialen we voor dit bedrag hebben aangeschaft.
Iedereen heel erg bedankt voor het meesparen!!!
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Nieuws van de Ouderraad
Hulpouder of -grootouder worden? Aanmelden kan nu ook digitaal
De ouderraad verspreidde aan het begin van dit schooljaar een formulier
waarmee u zich als hulpouder voor activiteiten tijdens het schooljaar
2016/2017 kon aanmelden. Inmiddels hebben 33 ouders zich aangemeld.
Dat waarderen we! We kunnen natuurlijk nog meer hulp gebruiken. Ook de hulp van opa’s
en oma’s is zeer welkom. Dus heeft u zich nog niet aangemeld of kan de opa en/of oma
van uw kind een handje helpen? Laat het de ouderraad dan graag weten. Aanmelden kan
via dit digitale formulier. Contact opnemen met de ouderraad kan via
ouderraaddeoctopus@gmail.com.
Vrijwillige ouderbijdrage
De afgelopen maanden is de ouderraad druk bezig geweest met het actualiseren van de
machtigingen met betrekking tot de ouderbijdragen. De machtigingen zijn aangeboden bij
de bank en zullen binnen kort worden afgeschreven. De 1e afschrijving heeft vertraging
opgelopen vanwege het grote aantal nieuwe machtigingen. Inmiddels is voor 60% van de
leerlingen een machtiging afgegeven. De 2e termijn zal in april worden afgeschreven. 20%
van de ouders heeft zelf de bijdrage overgemaakt. Dat houdt in dat we nog 20% moeten
ontvangen. Dit is circa EUR 2.800. Kunnen de ouders die de bijdrage nog niet hebben
overgemaakt dit alsnog per omgaande doen?
Afscheid voorzitter van de Ouderraad
Na 3 jaar voorzitter te zijn geweest van de OR (en 5 jaar lid) geef ik het stokje door aan
Peter Ripke.
Met veel plezier heb ik de functie van voorzitter uitgevoerd. Het was ontzettend leuk om
samen met de andere OR leden en de teamleden activiteiten te bedenken en te
organiseren voor de kinderen en school. Graag wil ik iedereen bedanken voor de
samenwerking. Uiteraard wil ik graag betrokken blijven op school.
Hartelijke groet, Annemieke van Seuren
Schoolreisje groepen 1 t/m 3
Een oude traditie is doorbroken: het schoolreisje stond ditmaal aan het begin van het
schooljaar op de kalender, in plaats van in het
voorjaar. Op dinsdag 20 september om precies te
zijn. De groepen 1 t/m 3 hebben zich die dag
prima vermaakt bij Zippa Zebra in Hoogeveen,
welke exclusief voor de Octopus was.
Vrolijk rumoer vulde ’s ochtends al de gangen en
lokalen van school. Met verwachtingsvolle,
vrolijke, ongeduldige en ook wat gespannen
gezichtjes wachtten de kinderen, leerkrachten en
begeleiders totdat alle bussen er waren. Iets later
dan verwacht kon de reis dan toch beginnen.
Juf Karin wist de kleintjes prima af te leiden door
het ene na het andere liedje uit haar mouw te
schudden. De kleintjes zongen gezellig mee.
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De bussen konden bijna voor de ingang van Zippa Zebra parkeren. Handig! Eenmaal
binnen konden de kinderen aangeven welke snack ze bij hun patatjes wilden eten en
daarna was het spelen geblazen. En dat deden ze, naar hartenlust! Springen, rennen,
voetballen, fietsen, dansen, van de glijbaan roetsjen .. ze deden van alles.
Tussen het spelen door hebben ze groepsgewijs lekker gegeten en ranja gedronken, al
gunden sommige kinderen zich daar niet heel veel tijd voor ;)
Met rode konen van het spelen (en bij sommigen de vermoeidheid) stapten ze halverwege
de middag weer in de bus, op weg naar huis. De wachtende ouders bij school schrokken
zich een hoedje: zouden de kinderen echt niet in de bus zitten? Maar nee, daar kwamen ze
al tevoorschijn!
Schoolreisje groepen 4 t/m 6

Op dinsdag 20 september vertrokken wij met een bus vol enthousiaste leerlingen naar Burger' s Zoo in
Arnhem. Het was wat frisjes maar het zonnetje scheen gelukkig, kortom prachtig schoolreisjes weer!
Bij aankomst in het park eerst een koek en drinken en daarna in
kleine groepjes met juf/meester het park in.
De giraffen, de apen, de pinguïns, de bush, de desert, de ocean,
etc. werden allemaal aandachtig bekeken. Wat een rare beesten
die zeekoeien!
De appeltjes en krentenbollen en tussen de middag patat en het
ijsje gingen er uiteraard goed in. Ook de binnenspeeltuin en
buitenspeeltuin waren een succes! Zelf even voor aap spelen;)
De kinderen, de juffen en meesters en ook wij hebben genoten
van dit mooie park waar veel te zien en te doen was!
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5 december bij de Octopus: Sint met z’n camper op het plein
Alle kinderen van de Octopus kwamen maandag 5 december nietsvermoedend naar buiten
om Sinterklaas op te wachten.
Terwijl de kinderen alvast een
beetje aan het inzingen waren,
kwamen er twee pieten aan
lopen. Maar die wisten ook niet
waar Sinterklaas was. Tot we
wat gestommel hoorden vanuit
de geparkeerde camper op het
schoolplein. Wat was dat? Het
klonk alsof Sinterklaas en zijn
hoofdpiet misschien dichterbij
waren dan we allemaal
dachten! En ja hoor,
Sinterklaas kwam - met zijn
werkmijter op - uit de auto. Had hij er soms geslapen? De beste Sint nam buiten plaats op
de stoel om te luisteren naar alle liedjes van de kinderen, onder leiding van juf Karin. En
wat was het koud! We moesten goed springen om een beetje warm te blijven!
Lekker warm weer binnen ging Sinterklaas bij alle onderbouwklassen op bezoek om te
kijken hoe de kinderen zongen, dansten en gymnastiekten voor Sinterklaas.

Hij en zijn vrolijke pieten namen tekeningen in ontvangst en beantwoordden vragen als
‘Gaat u wel eens naar de kapper?’ (Antwoord: ‘ja, een beetje bijpunten’). Alle kinderen
werden verrast met een grote zak cadeaus en de pieten deelden strooigoed uit. De
bovenbouw danste als afsluiter de polonaise met Sinterklaas en omdat het maandag was,
waren alle kinderen ’s middags ook op school. En tja, wat doe je dan… Film met popcorn
natuurlijk!
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Nieuws van de MR
Op 21 september jl. is de MR voor het eerst na de zomervakantie 2016 weer van start
gegaan.
Conny heeft in deze vergadering het jaarplan 2016-2017 en jaarverslag 2015-2016 van
De Octopus doorgenomen.
We hebben gesproken over het besteden van de MR gelden en de noodzaak om een visie
te ontwikkelen over ouderbetrokkenheid. Dit laatste zal in de tweede helft van het
schooljaar meer aandacht krijgen. Tot slot is het jaarverslag 2015-2016 van de MR aanbod
gekomen. Jos heeft deze op 29 september jl. aan de ouders gepresenteerd.
De tweede vergadering was op 25 oktober jl. De vergadering begon met de communicatie
over het onbetaalde verlof van juf Joyce, omdat kort daarvoor het gesprek tussen Conny,
één van de MR-leden en de ouders had plaatsgevonden. Op advies van de MR had Conny
het verlof bij de ouders aangekondigd zodra duidelijk was wie haar zou opvolgen. Dit werd
door een aantal ouders als laat ervaren. In de vergadering is verder het MR reglement
besproken. Deze dient te worden geactualiseerd omdat in het huidige reglement geen
duidelijke procedure is opgenomen over nieuwe MR-leden.
Op OOZ niveau is de GMR bezig om het reglement aan te passen en naar verwachting is
de aangepaste versie eind 2016 gereed. De MR heeft daarom besloten om die versie af te
wachten. Conny heeft de begroting en het meerjareninvesteringsplan toegelicht en verder
aangegeven dat de methode Engels (Stepping Up) is geïmplementeerd.
Omdat vanuit de OR behoefte bestaat aan meer contact met de MR, heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen de voorzitters en Conny.
Naar aanleiding daarvan zijn een aantal OR-leden het eerste half uur bij de derde MRvergadering op 6 december jl. aangeschoven. De OR en MR hebben de vragen die bij de
OR leven besproken. Afrondend hebben de OR en MR naar elkaar toe uitgesproken dat het
van belang is om elkaar op te zoeken en te versterken. Tijdens de derde vergadering heeft
de MR zich gebogen over het actualiseren van het klassenouderprotocol van 2009 waarin
nog geen aandacht is voor sociale media. En we hebben de nieuwe website van de school
bewonderd. We vonden het overzichtelijk en helemaal van deze tijd. Het is de moeite
waard om zelf even een bezoekje te brengen!
Mocht u nog vragen of suggesties hebben, mail of benader ons gerust.
Hartelijke groet,
Jos, Rosalie, Gulhan, Fiona, Jan, Nicole, Franca en Marja
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Gevraagd voor kerst
Voor de viering van kerst op school zijn we op zoek naar lege jampotjes ( graag zonder
etiket ). U kunt ze inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
Vraagje van de kinderraad
Beste ouders,
Wie van u zou het leuk vinden om in de klassen te komen om over uw beroep te vertellen.
Wij hebben interesse in verschillende beroepen die u uitvoert. U kunt een mailtje sturen
naar Conny: c.wencker@ooz.nl. Graag horen wij wanneer u kunt en over welk beroep u
gaat vertellen.

Namens De Kinderraad
Tim & Juleane

Kerst Event Zwolle
Op zaterdag 17 december 2016 staat het
centrum van Zwolle in het teken van kerst.
Op het Broerenkerkplein (achter de Xenos) is
een speciaal kidsplein ingericht voor dit grote
Kerst Event.
Meer informatie vindt u in de bijlagen van deze
ouderinfo.
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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.
Wij als lezers hebben geen idee wie deze mensen in werkelijkheid zijn. Hier proberen we
hun ware identiteit te onthullen.
●
●

●

●
●

●

●
●

Naam: David Uit de Weerd
Relatie met de leerlingen
(naam, groep): vader van
Simon (groep 5) en Lucas
(groep 2)
Wat doe je in het dagelijks
leven?: Na 18 jaar voor
diverse Rabobanken gewerkt
te hebben, heb ik dit voorjaar
het roer omgegooid. Ik ben nu
bezig met een loopbaanoriëntatie. Naast deze zoektocht sport ik dus veel ;)
Wanneer reed je mee?: Op dinsdag 26 juli 2016.
Waarom deed je het?: Op de eerste plaats om geld voor de Octopus te verdienen.
Geld dat goed besteed wordt. Daarnaast vind ik het erg leuk om andere mensen te
ontmoeten en te zien welk werk zij doen.
Wat vond je er leuk aan?: Robbie (de chauffeur) is een enthousiaste jongeman. We
hadden boeiende gesprekken over o.a. werk, voetbal en Raalte (waar hij woont en
waar ik gewoond heb).
Waar keek je van op?: Ik vond het gaaf om te zien hoeveel plezier Robbie in zijn
werk heeft.
Waarom raad je het ook anderen aan?: Zoals gezegd is de opbrengst voor de
Octopus (en daarmee voor al uw/onze kinderen!) goed besteed. Het geeft een goed
gevoel om iets belangrijks te doen voor het algemeen belang. De 5-6 uur die het
mij kostte waren gezellig. Ik had de rest van de dag een flinke glimlach op mijn
gezicht. Ik kan elke ouder (en zelfs grootouders in goede conditie) aanraden eens
te helpen!

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? Dus
neem dit op in je goede voornemens voor 2017 ;-). Beter nog: dwing de afhandeling ervan nu al af en
geef je alvast op. Het is dinsdags. Data volgen nog.
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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