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CURSUS 2016 / 2017

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

Weer een kersfeest om niet te vergeten!
Prachtige kinderen, mooie juffen, meesters op chique, helpende en vrolijke ouders,
overheerlijke hapjes, muziek van kunst Na Arbeid, een prachtig koor van ouders en een
kippenvel moment toen de kinderen van het Octopuskoor het nummer ‘Counting Stars’
inzetten, PRACHTIG!
Maar naast dit alles heerste er vooral een zeer goede sfeer!!!!! En daar doen we het met
elkaar voor. Onze school is er voor iedereen en we zorgen er samen voor dat we het
goed hebben met elkaar. Daar hebben we iedereen bij nodig en op zo’n avond zie ik dat
weer volop gebeuren en dan ben je trots als directeur, zeer trots op onze Octopus!
Vanochtend wordt er opgeruimd, in groep 8 zag ik ze ook nog gewoon werken op de
tablet, de versiercommissie is de school weer aan het terug brengen in oude stijl en er
worden nagels gelakt voor het goede doel! Ook nu weer hebben de leerlingen het
initiatief genomen om geld in te zamelen voor Serious Request. Ook mijn nagels zijn
gelakt, klaar voor het feestje van Nicole (40 geworden) vanavond!
Wij wensen jullie met z’n allen Fijne kerstdagen en een heel goede jaarwisseling. Geniet
van de vrije tijd en GENIET vooral van elkaar!!!!!!
Met vriendelijke groet,
Namens het team van OBS De Octopus
Conny Wencker

Santarun

Zondag 18 december deden leerlingen van OBS De Octopus mee aan de Santarun Zwolle.
Tijdens deze ludieke wedstrijd kon men 3, 6 of 9 kilometer hardlopen door de binnenstad van Zwolle.

Nieuwe spelletjes die onlangs
zijn aangeschaft.

Welke kleur wilt u?

Kunst Na Arbeid

Kerstoptreden muziekvereniging Kunst Na Arbeid.
Tijdens het kerstfeest op school hebben enkele leden van de muziekvereniging KNA uit Zwolle Zuid
op het plein kersliederen gespeeld. Is uw kind enthousiast geworden over het spelen op een blaas
instrument of op slagwerk dan is het mogelijk om vanaf februari 2017 een kennismakingscursus te
volgen van 10 lessen inclusief gebruik van instrument voor € 65,-.
Kinderen vanaf 9 jaar zijn van harte welkom. Wilt u uw kind aanmelden of meer informatie neemt u
dan contact op per email info@kna-zwolle.nl of telefonisch met Ben Kemerink 038-4578315 of Judith
Lutgerink 038-4654296 of kijk voor informatie op onze website www.kna-zwolle.nl

Kerstbomenactie 2017

‘Oude bomen vangen veel winst’.
Op woensdag 4 januari en woensdag 11 januari tussen 13.00 en 16.00 kunnen kinderen t/m 15 jaar
kerstbomen inleveren op verschillende locaties in Zwolle. Voor iedere boom ontvangen de kinderen
0,20 cent en een stempel op de stempelkaart. Een volle kaart (met tien stempels) geeft recht op een
keer gratis zwemmen in het Zwembad De Vrolijkheid.

