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OR vergadering

Margedag, kinderen vrij

2e Rapport
Extra luizencontrole

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
In de vorige ouderinfo heb ik u geïnformeerd over de voorlopige groepen 1/2 en de
groepen 3. Het lijkt er nu op dat we waarschijnlijk toch al in september kunnen starten
met drie kleutergroepen. Het voordeel hiervan is dat we dan kleinere groepen kunnen
formeren en er geen verschuiving halverwege hoeft plaats te vinden. Zo gauw alles rond is
en ik u definitief kan informeren zal ik dat doen.
In het kader van volgend jaar zal De Octopus een vacature uitzetten binnen Openbaar
Onderwijs Zwolle. Een commissie zal kijken wie de nieuwe ‘Octopusser’ zal gaan worden!
De procedure rondom de opvolging van Jan Wobbes, onze intern begeleider, is inmiddels
afgerond. De commissie, Nelleke, Fenna, Joyce, Evelyn en Conny zijn blij om u mede te
delen dat Sietse Aartsma onze nieuwe intern begeleider zal worden. Sietse is al jaren
werkzaam op SBO De Sluis. Wij verwachten dat zijn expertise en natuurlijk zijn
persoonlijkheid een welkome aanvulling is voor onze school.
Het definitieve rapport van de inspectie, naar aanleiding van het bezoek op 2 en 3
februari, is naar ons opgestuurd. Over enige tijd wordt dit rapport openbaar gemaakt via
de Toezichtkaart www.onderwijsinspectie.nl. Mocht u nieuwsgierig zijn en eerder
geïnformeerd willen worden laat het me dan weten.
Zoals u mogelijk weet is juf Ayla uit groep 2 al enige tijd afwezig. Bij Ayla is een
beginnende ontsteking aan het evenwichtsorgaan geconstateerd. Helaas blijft ze erg
duizelig en heeft ze erg veel hoofdpijn. Af en toe zien we haar op school. Ze wordt de
komende periode vervangen door Esther de Koning en Inge Meijer.
André is geopereerd aan zijn rug (een beknelde zenuw). Op advies van de neurochirurg
mag hij weer voorzichtig gaan beginnen. Binnenkort zult u hem op woensdag- en
donderdagochtend weer ontmoeten op school. Beide collega’s wensen wij een voorspoedig
herstel.
De eindcito is binnen! Vandaag (woensdag) worden de leerlingen en ouders uit groep 8
geïnformeerd. Vervolgens krijgen we ook als school een overzicht met het schoolresultaat.
U heeft in de kranten kunnen lezen dat het gemiddelde rond de 535 zal liggen. Wij kunnen
als Octopus weer trots zijn, ons gemiddelde zal daar ruim boven liggen. Knappe kinderen
en knappe leerkrachten dus! Het allerbelangrijkste voor ons blijft dat uw kind goed in het
vel zit en op de goede plek terecht komt.
In de MR is het herziene klassenouder protocol besproken. Volgend schooljaar zal er een
bijeenkomst plaatsvinden met de klassenouders en zullen we dit protocol doornemen.
Daarnaast heb ik met de MR gesproken over het conceptformatieplan en het voorstel voor
het vakantierooster 2017-2018.
Wens ik u allen hierbij een goede mei maand toe.
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker
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Nieuwe leerlingen

Jesse is na de meivakantie in groep 1-2 begonnen en vanaf
15 mei zal Max in groep 2 aanschuiven.
We wensen jullie een hele fijne basisschooltijd toe!

Koningsspelen
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Bezoek monument
Monument
Op donderdag 13 april zijn wij met het schoolkoor, groep 7 en 8 naar het monument van
onze school geweest. Eerst mochten Julian, Vera, Lilou, Ted, Sana en Marlou hun gedicht
voordragen. Na de gedichten gingen we drie liedjes zingen. Toen kwam de taptoe gevolgt
door één minuut stilte. Na de stilte kwam het Wilhelmus onder het Wilhelmus mochten
Xem (uit groep 7) en ik de 2 vlaggen ophijsen. Ten slotte ging iedereen een roos
neerleggen. Toen we weer op school aankwamen kwamen Adnré Jansen en Nannie
Riekhoff vertellen over het leven in de oorlog, daarbij mochten we ook vragen stellen. Ik
vond het een mooie en bijzondere dag.
Marlinde (gr.8)
Monument

13-4-2017

Als eerst gingen wij naar het monument lopen. Toen ging juf Annette wat vertellen.
Daarna moesten 6 mensen een gedicht voordragen uit gr.7: Marlou, Ted en Sana (uit
Syrië) en uit gr.8: Vera, Julian en Lilou. Het was spannend om voorte dragen maar het
ging heel goed. Toen ging het schoolkoor zingen en de andere kinderen uit gr.7 en 8. Na
het zingen kwam de taptoe en de 1 min stilte. Daarna ging de vlag half stok en zongen we
het Wilhelmes. Toen ging wij de rozen bij het monument leggen. Dat was het einde van
het monument. We gingen weer terug naar school.
Toen idereen weer op school was was het pauze en daarna kwamen André Jansen en
Nannie Riekhoff vertellen over de 2e Wereldoorlog. Het was echt super interessant en ik
heb er veel van geleerd. Ze vertelde over levertraan, vluchten, de Duitsers en nog veel
meer.
Lilou (gr.8)

André Jansen en Nannie Riekhoff beantwoorden vragen over het
leven in de Tweede Wereldoorlog.
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Nieuws van de ouderraad
Veldenloop 22 maart 2017
Een aantal malen per jaar vergadert de ouderraad in de avond op
school. De leden van de OR helpen met het organiseren van een activiteit dat op school
plaatst vindt. Zo ook met de Veldenloop. In februari kwamen we bij elkaar, samen met de
docenten die in dat werkgroepje zaten. Dat was gelukkig wel weer overdag.
En wat wordt er dan zoals besproken? Dat is voor ons op dat moment ook weer even
afwachten. De oude draaiboeken worden uit de kast gehaald (wat was ook alweer de
inlogcode van Google Drive?), de evaluatie van vorig jaar erbij gepakt en dan kan het
beginnen: wanneer is het? Welke boodschappen hebben we nodig en wie haalt dat? Is er
een BHV-er present die ochtend? Wie regelt de stempelposten en de kaarten? Wanneer
gaat de brief voor de ouders met de kinderen mee? Hoeveel hulpouders hebben we nodig
en wie coördineert dat? Wat is eigenlijk het goede doel van dit jaar?
Het doel was nog niet bekend, dus er wordt druk navraag
gedaan bij onder andere de kinderraad. Verder worden er
afspraken gemaakt en gaat iedereen druk aan het werk
met zijn taken. Ondertussen worden de
weersverwachtingen goed in de gaten gehouden. De dag
nadert en het weer lijkt gunstig! En ja hoor, het is mooi
zonnig weer. Wel fris, maar er moet hard gerend worden,
dus dat is geen probleem!
De kinderen hebben er zin in en ook de ouders zijn paraat.
Of als hulpouder of als enthousiaste supporter! De stempelposten hebben dit jaar muziek
en dat valt in goede aarde. Het is gezellig op het veld! De ouders staan te kletsen en
juichen de kinderen enthousiast toe, terwijl de kinderen hard hun best doen, de een nog
roder aangelopen dan de ander! Een luide toeter geeft het begin en het eindsignaal en
rond 12.00 wordt luid een zeer geslaagde ochtend uit getoeterd. De kinderen hebben het
leuk gehad en kunnen beginnen met het inzamelen van het sponsorgeld. Dit wordt door de
docenten verzameld en later in de vergadering van
de OR met zijn allen geteld en kunnen we
concluderen dat we een prachtige ochtend hebben
gehad en een mooi bedrag, ruim 3400,- euro, voor
de goede doelen hebben ingezameld, deels voor de
Octopus zelf (onderdeel techniek) en het andere deel
naar Stichting Present Zwolle. Al met al een topdag
dus!
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Paasontbijt 12 april 2017
Op 12 april hadden de kinderen het paasontbijt en werd er in elke
groep volop genoten van het lekkere eten en de gezelligheid in de
klas.
Een eitje gaat er altijd wel in en dus kregen de kinderen een echt
eitje van de kip en natuurlijk had de paashaas ook chocolade
eieren verstopt...
Groepen 1 en 2 hebben in de ochtend een leuke
speurtocht gehad naar de paashaas en gelukkig
ook gevonden!
Groepen 3 t/m 8 hadden de traditionele eiertik
wedstrijden en degene met het hardste ei heeft gewonnen en kreeg een
leuke prijs!

Herdenking 13 april 2017
Voor de herdenking op 13 april bij het oorlogsmonument aan de Pilotenlaan werd ook dit
jaar een bloemstuk aangeschaft evenals een roos voor elke aanwezige leerling. Dit wordt
gefinancierd door de OR. Er waren twee gastsprekers aanwezig.
Wil je je aanmelden als hulpouder voor één van onze activiteiten? Dat kan altijd via
dit digitale formulier. Contact opnemen met de ouderraad kan via
ouderraaddeoctopus@gmail.com.
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Informatie van de GGD
Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Bulgarije, Egypte,
Kaapverdië, Marokko of……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed
voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond
de Middellandse Zee zoals Kroatië, Kaapverdië Marokko, Egypte en Turkije, maar ook voor
Bulgarije (!) adviseren wij vaccinaties o.a. tegen besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van
vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen
verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer
mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede
voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer
informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de
www.ggdreisvaccinaties.nl.
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land dat u bezoekt vaccinaties
aanbevolen worden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw
regio. Download de app GGDreistmee
Met vriendelijke groet,
Team Reizigerszorg GGD IJsselland
T 038-4281633 (9-12 uur)
E reizigerszorg@ggdijsselland.nl
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/app-ggd-reist-mee
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UNDERCOVER BOSS BIJRIJDER OUD PAPIER*1

Beste ouders,
Namens de Ouderraad coördineer ik de BOPpers. B.O.P. = Bijrijder Oud Papier. Door zelf
een bijrijder te regelen kunnen we jaarlijks een extra opbrengst van bijna 1.700,- euro
voor onze kinderen binnenhalen. En met die extra gelden kunnen er allerlei mooie en
nuttige wensen worden vervuld om het voor hen nog leuker te maken.
In bijna elke ouderinfo hebben jullie de afgelopen jaren al kunnen lezen hoe leuk de
vaders, moeders en opa’s het vinden om BOPper te zijn! Aan hun unanieme enthousiasme
kan het in elk geval niet liggen.
In 2017 zijn de ophaaldata van het Oud Papier:

10 jan:
7 feb:
7 mrt:
4 apr:
2 mei:

X
Shanelly & David (1)
Ronny (3)
Jacquelien
Abdelkhalik

30 mei:
27 jun:
25 jul:
22 aug:
19 sep:

Jacquelien (1)
Gerbrand (1)

Ruben (1)
Jeroen (1)
Jori

17 okt:
14 nov:
12 dec:

Jacquelien (2)

(#) = keren ervaring)

Na de vorige oproepen hebben we gelukkig al een groot deel van het schema kunnen
vullen. Wel met veel hulp van reeds ervaren krachten. Leuk dat jullie weer meedoen. En
dankzij Jacquelien Casteel die zich al voor 3 dagen beschikbaar heeft gesteld! Dit jaar. En
ja hoor, na haar vuurdoop op 4 april wil ze het nog steeds wel doen als zich geen anderen
aanmelden. Zo voert ze de druk op bij jullie wel erg op om de resterende 2 gaten in het
rooster ook te vullen… Pak dus s.v.p. direct je agenda erbij en prik een datum en geef die
aan mij door. Zou super zijn.
Laten we zo ook in 2017 samen de school maken!
Marcel Rooij
marcel.rooij@gmail.com
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