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Oud Papier Actie (blauwe container)

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
Allereerst wil ik u bedanken voor uw medewerking vorige week dinsdag in verband met PO
in actie. De leerkrachten van onze school konden deelnemen aan deze actie en u als
ouders heeft uw steun betuigd door uw kind later te brengen, elkaars kinderen op te
vangen en de petitie te ondertekenen. Hopelijk wordt ‘Onderwijsland’ gehoord en zijn
verdere acties niet noodzakelijk.
In deze ouderinfo treft u informatie aan over de groepsverdeling voor volgend schooljaar.
U ziet dat we met drie kleinere kleutergroepen beginnen en twee kleinere groepen 3.
U ziet binnen de onderbouw ook meteen twee nieuwe collega’s staan. Juf Esther in groep
1, zij heeft jaren gewerkt op het Veldboeket en komt vanaf augustus ons team versterken.
Juf Inge zal in groep 3 gaan werken samen met Fenna en Nicole. Inge heeft jaren op de
IJsselhof gewerkt. Naast deze twee leerkrachten zal ook Sietse, de intern begeleider, na
de vakantie gaan starten. Wij zijn blij met de versterking en wensen de nieuwe collega’s
een fijne Octopus tijd toe!
In de onderbouw zal Juf Nelleke één dag in de week werken aan Passend Onderwijs. Zij zal
net als het afgelopen schooljaar extra ondersteuning en uitdaging geven aan leerlingen die
dit behoeven.
In de groepen 4 t/m 8 ziet u ook enkele nieuwe gezichten, soms van leerlingen, maar
vooral van studenten.
Zo zal Lara Oosthuizen (WPO student) in groep 5 samen met juf Joyce gaan werken. Joyce
krijgt hierdoor ruimte om leerlingen in de eigen groep en in groep 5 extra te
ondersteunen.
In groep 6 zal Casper Koopman zijn LIO stage gaan lopen. Hij zal juf Veronique en juf
Marja ondersteunen. Groep 6 zal vanaf volgend jaar meer vanuit één groep gaan werken
met ondersteuning voor leerlingen die dat behoeven. Op deze wijze kunnen we zowel
tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen.
Meester Gerard zal volgend jaar vier dagen per week bij ons werken, en wel in groep 7. Hij
zal samen met juf Annette deze groep lesgeven. Annette zal op de donderdagen ambulant
zijn om aandachttraining (mindfulness) te geven aan de leerlingen in alle groepen. Uit
evaluatie is gebleken dat de leerlingen in groep 5 t/m 8 na een acht-weekse training
aangeven hier zeker profijt van te hebben. Bij de onderbouw zal het volgend schooljaar
ook wekelijks worden aangeboden en geëvalueerd worden.
Gerard zal op de vrijdag ambulant zijn om ‘Passend Onderwijs’ te geven aan leerlingen in
groep 5 t/m 8 die extra aandacht of uitdaging nodig hebben.
En groep 8… daar zal het vertrouwde gezicht van juf Evelyn zichtbaar zijn. Naast Evelyn
werkt op de donderdag juf Saskia, een bekend gezicht in onze school. Saskia volgt een
master taal. Op de donderdag zal Evelyn haar taak als didactisch coach weer uit gaan
voeren.
In het nieuwe schooljaar wordt u uitgebreid geïnformeerd over het programma en de
werkwijze in de groep en kunt u al uw vragen stellen aan de leerkrachten.
Hierbij informeer ik u alvast dat we ons aan het oriënteren zijn op een andere
schoolfotograaf. Vanuit de ouders en ook het team kreeg ik verzoeken om me te
oriënteren op andere mogelijkheden. We informeren u hier zo spoedig mogelijk over.
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U heeft mogelijk gezien dat de school, prachtige shirts heeft gekregen van de Ouderraad,
gesponsord door het bedrijf van één van de ouders. Tijdens de wandelvierdaagse waren
we als Octopus dan ook (bere) Octopustrots!
Wel wil ik u vragen om de shirts alleen te gebruiken voor de activiteit waarvoor ze
uitgereikt worden. We hebben nu bij de was gemerkt dat er in enkele shirts vlekken van
etensresten zaten die er moeilijk uit te krijgen waren. Da’s jammer!

Dit is toch niet de laatste ouderinfo voor de
zomervakantie????
Er moet nog heeeeeel veeeeel gebeuren!

Tot donderdag allemaal!
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker

Groepsindeling
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1:
1/2:
2:
3a:
3b:
4:
5:
6:
7:
8:

Esther Ohldevendt en Nelleke Logtenberg
Marleen Maspaitella en Franca Bosch
Ayla Mesu
Nicole Salentijn en Fenna Schipper
Inge Gerrits en Nicole Salentijn
Henny Willems en Bernadette de Koning
Joyce Salomons en Lara Oosthuizen (WPO)
Veronique Martens, Marja Schuitert en Casper Koopman (LIO)
Gerard Blikman en Annette Riemersma
Evelyn Bredewoud en Saskia Kranendijk (Master taal)

Herfstvakantie
23
Middag voor kerstvakantie (marge)
22
Kerstvakantie
25
Voorjaarsvakantie
26
Paasvakantie
30
Meivakantie (incl. Koningsdag,
Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag)
27
Tweede Pinksterdag
21
Laatste middag voor de zomervakantie (marge) 20
Zomervakantie
23

t/m 27 oktober 2017
december 2016
december 2017 t/m 5 januari 2018
februari t/m 2 maart 2018
maart t/m 2 april 2018
april t/m 11 mei 2018
mei 2018
juli 2018
juli t/m 31 augustus 2018

Marge dagen:
Dinsdag 10 oktober, margedag
Dinsdag 5 december, margemiddag (voor de onderbouw)
Vrijdag 23 februari, margedag
Vrijdag 22 juni, margemiddag
Maandag 25 juni, margedag
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Sportcommissie uitgebreid
De sportcommissie is inmiddels uitgebreid met 2 ouders, te weten Esther (moeder Mats en
Eva) en Esther (moeder Kay en Isa).

Nieuw MR lid
Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Michael de Jong, getrouwd en
vader van 2 dochters. Lynn zit in groep 1 en Leah is ons aanstormend
talent voor de toekomst. Ik ben werkzaam als Associate Director Asset
Management bij Trimont Real Estate Advisors en werk in het midden
van het land. Trimont is één van de toonaangevende bedrijven in
Amerika met betrekking tot Asset Management, Asset Servicing, Due
Diligence en adviseur voor commerciële vastgoed organisaties. Ik heb
mij aangemeld voor de vrijgekomen plek in de MR aangezien ik graag
wil meepraten en meedenken over de onderwijsplannen voor mijn dochters en uw
kinderen.

Berichtje van de kinderraad
Beste ouders,
Bij de kinderraad hebben we het gehad over kauwgom kauwen in de klas en ouders die
vertellen over hun beroepen.
We hebben ook de bibliotheek opgeruimd.
We hebben het natuurlijk ook over andere dingen gehad, zoals robots in de school. En we
hebben gesproken met de TSO.
Dit hebben we dit jaar besproken met de kinderraad.
Groetjes de kinderen van de kinderraad

Jeugdland 2017
De laatste week van de zomervakantie is het weer
zover: Jeugdland! Een week vol leuke activiteiten voor
kinderen. Springkussens, buiten koken, een creatief
programma, auto en spullen slopen, huttenbouwen een
kleuterprogramma en heel veel wisselende workshops.
Jeugdland is dit jaar van 28 augustus t/m 1
september. Elke dag van 13.00 – 16.30 is er van alles
te beleven op wijkboerderij De Schellerhoeve. Voor
kleuters is er vier dagen een programma vol
activiteiten. Meer informatie over jeugdland vind je op:
https://www.stadskids.nl/activiteiten/jeugdland-zuid/
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BOPpen: it makes everybody happy!

10 jan:
7 feb:

X
Shanelly & David (1)

30 mei:
27 jun:

Jeroen (1)

7 mrt:
4 apr:
2 mei:

Ronny (3)
Jacquelien
Abdelkhalik

25 jul:
22 aug:
19 sep:

Ruben (1)
Jacquelien (2)
Jori

Gerbrand (1) /
Jacquelien (1)

17 okt:
14 nov:

Jacquelien (3)

12 dec:
(#) = keren ervaring)

Wie maakt iedereen happy? Check bovenstaand schema, pick een openstaande datum of
verlos Jacquelien ;-) Pak je agenda erbij, denk-om en geef een datum 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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