OUDERINFO NR 2 OKTOBER 2017 CURSUS 2017/2018
Website:
Email OR:

www.obsdeoctopus.nl
ouderraaddeoctopus@gmail.com

Email MR:

oktober
02
03

04
05

november

Schoolfotograaf
Informatieavond – jaarvergadering
MR/OR
Start Kinderboekenweek
Ouderinfo 2
Leerkrachten staken
Dag van de leraar

06
09
10
11
12
13

16
17

01

Ouderinfo 3

02

Luizencontrole
MR vergadering
Luizencontrole

03
06
07
08
09
10

Margedag, kinderen vrij

Tentoonstelling Kinderboekenweek
11.00 – 11.45 uur

13
14

OOZ VO-voorlichtingsavond voor
groep 7 en 8
Oud Papier Actie (blauwe container)

18

15

19
20

Klassenvoorstelling groep 3a

16
17

23

Herfstvakantie t/m 27 oktober

20

24
25
26
27

21
22
23
24

30
31

27
28
29
30

OR vergadering

Ouderinfo nr. 2 – 2017 / 2018

mr.obs.octopus@gmail.com

-1-

Verjaardagen leerkrachten
Klassenvoorstelling groep 6

Oud Papier Actie (blauwe container)

Handbaltoernooi groep 5/6
OR vergadering

Week van de tien minuten
gesprekken

Klassenvoorstelling groep 5

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
In deze ouderinfo veel informatie van collega’s! Onze nieuwe collega’s stellen zich aan u
voor, er wordt informatie gegeven over Passend Onderwijs en Mindfulness en ook al onze
studenten stellen zich aan u voor. Wat kan ik als directeur trots zijn met zoveel studenten
in de school die een bijdrage aan ons onderwijs willen leveren. En allemaal hebben ze er
zin in en vinden ze de stage tot nu toe op onze school prettig verlopen. Da’s een
compliment voor onze leerlingen, uw kinderen en mijn team! Een mooier cadeau kun je je
voor de ‘dag van de leerkracht’ niet wensen lijkt me!
Veel leesplezier en een fijne oktobermaand.
Met hartelijke groet,
Conny Wencker

Frans-Canadese filmploeg
Op donderdag 7 september kwam een Frans-Canadese filmploeg filmen op De Octopus.
De Canadezen werken momenteel aan een documentaire over Leo Major, de FransCanadese eerste bevrijder van Zwolle. De producenten willen graag dat ook in Canada het
bijzondere verhaal van Leo Major meer aandacht krijgt.
Op de Octopus werd het schoolkoor gefilmd en een paar kinderen en juf Annette werden
geïnterviewd.
In het voorjaar wordt de documentaire op de nationale Canadese tv uitgezonden en krijgt
onze school de documentaire op DVD toegestuurd.
Via de onderstaande link krijgt u een korte impressie.
http://www.rtvfocuszwolle.nl/video-zwolle-anno-toen-verhaal-leo-major-vastgelegdcanadese-documentaire/
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Even voorstellen…..
Mijn naam is Esther Ohldevendt. Samen met Nelleke heb ik dit
jaar groep 1. Na jaren op basisschool het Veldboeket gewerkt te
hebben wilde ik graag eens op een andere school werken. Met veel
plezier ben ik na de zomervakantie hier op school begonnen. Ik
vind op De Octopus een hele fijne sfeer hangen en voel me er al
aardig thuis.
Vorig jaar heb ik de 2-jarige opleiding Specialist Jonge Kind
afgerond, waarin het spelend leren centraal stond. Jonge kinderen
leren vooral door middel van spel van en met elkaar. Het is prachtig om te zien wat er
tijdens spel allemaal ontdekt wordt.
Ik woon in Zwolle en heb een dochter van 16, Tess, en een zoon van 14, Sam. Vorig jaar
ben ik getrouwd met mijn man Marcel. Mijn hobby’s zijn koken, hardlopen, wandelen met
de hond, zingen en varen.
Ik kom u vast nog wel tegen op school.
Hartelijke groet,
Esther Ohldevendt

Beste ouders/verzorgers,
Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Inge Gerrits en de nieuwe
leerkracht van groep 3b. Na 20 jaar te hebben lesgegeven op IKC de
IJsselhof, ook een openbare school in Zwolle Zuid, was het voor mij het
moment om een nieuwe stap te maken. Op de Octopus kwam ruimte
vrij en ik ben blij nu deel uit te mogen maken van deze school. Ik geef
met veel plezier les en geniet van de ontwikkeling van de kinderen die
zij op leer- en sociaal emotioneelgebied doormaken.
Samen met mijn man en onze kinderen woon ik in Zwolle Zuid en besteed mijn vrije tijd
graag aan zingen, lezen en piano (leren) spelen. En mocht u denken, haar gezicht komt
me bekend voor….. dat kan zeker kloppen. Dan heeft u me vast al eens bij school zien
staan om onze kinderen op te halen. Zij zitten in de bovenbouw hier op school.
Ik wens alle kinderen en ouders een fijn schooljaar toe!
Hartelijke groeten,
Inge Gerrits
Mindfulness
In de groepen 4 t/m 8 zijn de lessen mindfulness weer van start gegaan.
Na 8 weken komen de groepen 1 t/m 3 aan de beurt.
Mindfulness helpt kinderen tot rust te komen en leert ze omgaan met de vele prikkels van
deze tijd. Het kan goed helpen bij: een hoofd vol (pieker)gedachten, aandachtsproblemen,
weinig zelfvertrouwen, (hoog)gevoeligheid, slecht slapen, rusteloosheid, spanning, verdriet
en angst.
Positieve effecten van mindfulness voor kinderen zijn: jezelf beter kennen, meer
zelfvertrouwen, rust, het herkennen van en om kunnen gaan met (lastige) gevoelens en
gedachten, een betere concentratie, vriendelijkheid en verdraagzaamheid en meer balans
en plezier.
Ouderinfo nr. 2 – 2017 / 2018
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Luizenpluis
Zoals u weet worden uw kinderen regelmatig op school gecontroleerd op hoofdluis. Helaas
hebben we de afgelopen periode regelmatig luizen geconstateerd bij diverse leerlingen. Wij
vragen u als ouders om zelf iedere week uw kind te controleren. Mocht u dan neten bij uw
kind vinden dan bent u er op tijd bij. Neten hebben 6 tot 8 dagen nodig om luis te worden.
Als we met elkaar zorgen voor luisvrije haren dan kunnen we ook als school luisvrij
worden. Met het gebruik van luizenzakken, capes of iets dergelijks voorkom je de luizen
niet. Een luis kan niet lang overleven buiten het lichaam van de mens. Mocht u het
luizenteam willen versterken dan vinden wij dat heel erg fijn. U kunt contact opnemen met
Kirsten van Hemert mail of telefoon via school administratie-octopus@ooz.nl.

Passend onderwijs
Mij is gevraagd om u iets te vertellen over het werk dat ik op donderdag doe (passend
onderwijs). De term en de inhoud ervan, is natuurlijk wat omstreden. Ik vertel u daarom
hoe ik, op donderdag, in overleg met mijn collega’s en met Conny, met veel plezier
invulling geef aan ons begrip passend onderwijs.
Op donderdag heb ik de kans om kinderen te ondersteunen, uit de groepen 1 tot en met 4.
Soms gebeurt dit individueel, soms zijn het duo’s waarmee ik werk en soms zijn het kleine
groepjes. Afhankelijk van wat er waar nodig is. Soms hebben kinderen kortdurend een
duwtje in de rug nodig, soms hebben kinderen wat langer ondersteuning nodig en er zijn
ook kinderen die komen voor wat extra uitdaging. Het werk is dus heel divers. De
ondersteuning die geboden wordt, kan zijn op het gebied van woordenschat, ons onderwijs
is nu eenmaal zeer talig. Maar ook over specifieke onderdelen ter voorbereiding op het
leesonderwijs, dus bijvoorbeeld hakken en plakken, rijmen, letterkennis e.d. Het kan ook
bestaan uit technisch lezen of begrijpend lezen. Verder kan er ondersteuning nodig zijn bij
het rekenen, al dan niet op de tablet of bij de voorwaarden voor het rekenen. Met de
kinderen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken, wordt er een Smart Game gespeeld of
in een boekje gewerkt van Veilig in Stapjes of we maken een werkje rechtstreeks van een
voorbeeld, zonder verdere uitleg. Dus als u mij vraagt wat passend onderwijs inhoudt, dan
zeg ik het in één woord genieten!
Nelleke Logtenberg.

Kinderboekenweek
Op vrijdag 13 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten met een tentoonstelling in
alle groepen. Op deze dag mogen de kinderen verkleed naar school komen. We vragen u
als ouders om 11.00 uur aanwezig te zijn. De kinderen van groep 1 t/m 4 lopen samen
met hun ouder(s)/verzorger(s) rond om de tentoonstelling te bekijken. Wanneer u de
tentoonstelling hebt gezien, mag u met uw zoon/dochter naar huis gaan. Wilt u dan wel
aan de leerkracht doorgeven dat u met uw kind naar huis gaat.
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Ouders denken graag en actief mee
Zoals u mogelijk weet staat oktober ook bekend als Stoptober. Een maand waarin er extra
aandacht wordt geschonken aan het stoppen met roken. Mensen die roken zullen hier
mogelijk alles over weten. Nu hebben we niet de illusie dat iedere roker in oktober stopt
met roken en willen we ons ook niet in de discussie mengen. Wel willen we er, in het
belang van uw kind, iets over zeggen.
Graag vragen we u om voor de school bij het binnenkomen of uitgaan van onze leerlingen
niet te roken. Kinderen worden ongevraagd blootgesteld aan de rook van volwassenen. In
onderstaand stukje van een van onze ‘ouders’ is dit ook te lezen. We zouden het prachtig
vinden als we met elkaar het belang van het niet roken bij school onderschrijven en hierin
een goed voorbeeld zijn voor uw kinderen en onze leerlingen.

Rubbergranulaatkorrels en Fipronil
In 2016 ontstond er ophef over de gebruikte rubberkorrels in kunstgras, deze zouden nl.
kankerverwekkende stoffen bevatten. Hierop besloten een groot aantal voetbalclubs hun
wedstrijden op kunstgras, waarop deze korrels zijn gestrooid, af te gelasten. Een héél
logische reactie hierop was, dat veel ouders hun jonge voetballertjes thuishielden.
Ondertussen hebben de meeste voetbalclubs hun kunstgrasvelden al lang weer in gebruik
genomen!
Deze zomer stond heel het land op z’n kop, er waren sporen van fipronil gevonden in
kippeneieren.
Het RIVM meldt het volgende: “Er zijn bij de huidige blootstelling via de consumptie van
eieren met fipronil geen acute gezondheidseffecten te verwachten.” Maar ondanks deze
publicatie besloot een groot percentage Nederlanders hun eieren tóch weg te gooien en
geen nieuwe te kopen, je gaat toch zeker je kinderen én jezelf niet moedwillig blootstellen
aan gevaarlijke stoffen!
Hoe verwonderlijk is dan het volgende: Voor aanvang van de Vossenjacht (afgelopen juli)
zag ik een aantal ouders op het schoolplein roken, te midden van de rondrennende en
spelende kinderen. Daarbij waren ook mijn kinderen! Waarom stellen we onze kinderen
nog steeds moedwillig bloot aan sigarettenrook, iets waarvan al jaren bekend is dat het
zeer schadelijk is voor de gezondheid. Als er ergens gedegen onderzoek naar is gedaan, is
het wel de gezondheidsgevolgen van meeroken door kinderen. In 2016 heeft de Tweede
Kamer ingestemd met een voorstel om alle schoolpleinen in 2020 volledig rookvrij te
maken, maar daar gaan wij toch zeker niet op wachten? Roken op een schoolplein is écht
niet meer van deze tijd! Laten we met elkaar het volgende afspreken: Vanaf nu roken we
niet meer óp en vóór het schoolplein!
René Pot, vader van Jasmijn (groep 3a) en Jasper (groep 3b)
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Nieuws van de Sportcommissie
Uitbreiding sportcommissie
De sportcommissie is uitgebreid. We hebben 2 enthousiaste moeders weten te vinden die
samen met ons de organisatie van de verschillende schoolsporttoernooien zullen
organiseren. Naast Annica, Baila, Esther en Heidi maken nu ook Esther ten Brinke en
Esther Kodden deel uit van de sportcommissie.
Sporttoernooien
Voor komend schooljaar hebben we bij Sport Service Zwolle aangegeven interesse te
hebben in de volgende toernooien: handbal (groep 5 en 6), schaken (alle groepen),
voetbal (groep 3 t/m 8) en korfbal (groep 5 t/m 8).
We hopen dat jullie dit jaar met net zoveel enthousiasme en plezier mee willen doen aan
deze toernooien als het afgelopen jaar. Want wat hebben jullie het goed gedaan het
afgelopen jaar. De teams van De Octopus hebben meerdere bekers mee naar school terug
mogen nemen. Niet alleen leuk voor de kinderen, ouders en leerkrachten, maar ook goed
voor de school.
Zodra we teams kunnen aanmelden voor de toernooien ontvangen jullie van de
meester/juf een aanmeldformulier. Deze moet uiterlijk op de aangegeven datum
ingeleverd zijn bij de meester/juf. Zonder handtekening van ouder/verzorger wordt de
aanmelding niet meegenomen. Op basis van het aantal aanmeldingen beoordelen we of de
kinderen mee kunnen doen aan het toernooi of dat dit niet gaat lukken. Een belangrijke
voorwaarde voor deelname aan het toernooi is het beschikbaar hebben van een coach.
Deze rol moet door een ouder/opa of oma ingevuld worden.
Net als afgelopen jaar hebben de kinderen en de sportcommissie jullie hulp hierbij nodig.
Ouders of opa’s/oma’s gezocht met schaakkennis!
De oplettende ouder zal het opvallen dat het schoolschaaktoernooi nieuw is in de rij voor
onze school. We willen dit jaar ook leerlingen de kans geven daar aan mee te doen. Het
schaaktoernooi vindt plaats op 7 februari 2018. Daar hebben we zeker uw hulp bij nodig,
onze kennis van schaken is helaas heel minimaal. Maar we zijn er van overtuigd dat er
ouders /opa’s/oma’s zijn die de kinderen daar zeker wat over kunnen leren.
Heb je interesse (of weet je een opa/oma) om een groepje kinderen te trainen en te
begeleiden bij het toernooi, laat het ons vooral weten via
sportcommissieoctopus@gmail.com. We maken graag gebruik van jullie kennis en kunde!
Sportcommissie De Octopus
Annica (moeder Annemijn, groep 8)
Esther (moeder Caimen en Yinthe, groep 7)
Baila (moeder van Yara, groep 7)
Esther (moeder van Kay en Isa uit groep 5 en 2)
Esther (moeder van Mats en Eva uit groep 6 en 5)
Heidi (moeder van Tijn en Cas uit groep 6 en 5)
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Stichting Present Zwolle
Even een update over de besteding van het sponsorgeld van de leerlingen van De Octopus
door Stichting Present.
Een nieuw schooljaar, een nieuw seizoen statushoudersactiviteiten
In samenwerking met de CALO gaan wij starten met het project Klets & Koek kids. Door
middel van Sport en Spel bevorderen we de integratie en de taalvaardigheid van
statushouders.
We gaan allerlei activiteiten aanbieden:
Voor de allerkleinsten; muziek op schoot, voorlezen, leren spelen met papa en mama.
Voor de grote kinderen; hoe speel je samen, hoe leer je je ontspannen.
Voor de tieners; een bokscoaching, voetballen, dansen.
De kinderen mogen hun Nederlandse vriendjes meenemen.
Het geld gebruiken we voor knutselmaterialen, professionele workshop en natuurlijk iets
gezonds en lekkers tussendoor.

Bruna actie: Sparen voor je schoolbieb!
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna Zwolle-Zuid wil graag samen
met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren.
Daarom organiseren wij een jaarlijks terugkerende scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om de schoolbieb
uit te breiden. U kunt namelijk sparen voor gratis boeken! Hoe meer ouders er meedoen,
hoe meer gratis boeken de school bij Bruna Zwolle-Zuid mag uitzoeken!
Hoe werkt de actie?
•Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna Zwolle-Zuid en leveren de kassabon(nen) in
op school.
•De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 4 t/m 15 oktober 2017.
•De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 19 november 2017 ingeleverd worden bij
Bruna Zwolle-Zuid.
•Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
•De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken bij Bruna Zwolle-Zuid.
Zet je in voor jouw schoolbieb samen met Bruna. Doe mee, want leesplezier creëer je
samen!
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Schoolreis
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Stagiaires stellen zich voor
Ik ben Anouck Dijkslag. Ik ben 18 jaar en doe de opleiding
onderwijsassistent op landstede in Zwolle. Dit is mijn 3e jaar, dus
mijn laatste jaar op deze opleiding. Deze opleiding heb ik gekozen
omdat ik naar de PABO wil, dit leek me daarom de beste
vooropleiding daarvoor! Ik loop op de maandag tot en met
woensdag stage op de Octopus. Op maandag en dinsdag is dat in
groep 1 en op woensdag in groep 6. Als hobby ben ik graag
creatief bezig, hier haal ik veel inspiratie en motivatie uit. Op de
Octopus hoop ik veel te leren en het wordt vast en zeker een heel
leuk jaar!

Hallo allemaal!
Mijn naam is Marieke van der Weg, ik ben 20 jaar oud en ik woon in
Kampen. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op Landstede in
Zwolle. Ik zit nu in mijn derde en laatste leerjaar. Ik doe mijn stage
hier op basisschool “De Octopus”. Op maandag en woensdag loop ik
stage in groep 3A bij juf Nicole en juf Fenna. Op dinsdag loop ik stage
in groep 3B bij juf Inge. Ik heb ervoor gekozen om op deze school
stage te lopen, omdat het mij een hele leuke en gezellige school leek.
In mijn vrije tijd vind ik het heel erg leuk om te zingen, dansen en
acteren. Daarnaast werk ik nog een aantal uur per week bij de
bioscoop in Kampen.
Ik hoop dat ik een hele leuke stagetijd mag beleven hier op deze
school!
Groetjes, Marieke van der Weg

Hallo allemaal!
Ik ben Lara Oosthuizen, 20 jaar oud en zit nu in mijn
laatste jaar van de Katholieke Pabo Zwolle. Ik hoop om in
juni 2018 mijn studie af te ronden. Op dit moment ben ik
de WPO’er in groep 5, daar ben ik dan ook op de
donderdag en vrijdag te vinden.
Ondanks mijn dyslexie is lezen mijn grootste hobby. Van
boeken word ik erg blij! Verder bak ik graag als ik even
tijd heb en vind ik reizen ook bijzonder leuk. Ik heb dan
ook begin dit jaar een aantal maanden in Engeland
gewoond en les gegeven. Ondertussen woon ik ook al
twee jaar op mijzelf in Zwolle en het koken gaat steeds beter.
Ik ben volop aan het genieten bij De Octopus en weet zeker dat ik veel zal leren!
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Beste ouders/ verzorgers,
Ik zal mijzelf even voorstellen; mijn naam is Bram Wolfkamp ik
ben 18 jaar oud en woon in Zwolle-zuid waar ik samenwoon met
mijn ouders en zus. Ik volg de opleiding onderwijsassistent,
tijdens een vrijwillige stage als voetbaltrainer voor de pupillen
kwam ik erachter dat ik werken met kinderen erg leuk vond. Via
een vriend kwam ik toen uit bij de opleiding Onderwijsassistent,
zodoende zit in nu met veel plezier in het tweede jaar waarbij ik
stage loop bij De Octopus. Ik loop stage bij groep 1/2 op de
woensdagen en donderdagen, na de kerstvakantie komt de
vrijdag hier nog bij. Ik hoop uw kinderen veel bij te kunnen
brengen en hopelijk een mooie tijd er van te maken.
Naast school en stage voetbal ik graag en hou ervan om met vrienden erop uit te trekken.
Heeft u nog vragen voor mij dan wil ik deze met alle plezier beantwoorden. Ik hoop er met
z’n allen een mooi jaar van te maken!

Mijn naam is Anouk Tikai. Ik ben 19 jaar oud, woon in Zwolle en
zit in mijn laatste jaar van de opleiding Onderwijsassistent niveau
4 aan het Deltion College. Ik heb voor deze opleiding gekozen
omdat ik me graag inzet in het helpen en begeleiden van
kinderen. In mijn eerste jaar heb ik stage gelopen op OBS de
Marshof in groep 3. Afgelopen jaar heb stage gelopen op de
Montessorischool in groep 3,4 en 5. Ook heb ik 2 maanden in
Antwerpen stage gelopen in groep 1 tot en met 6. Maandag en
dinsdag ben ik te vinden in groep 2, de rest van de week zit ik
zelf op school. Ik kijk er erg naar uit om mijn eindstage bij de
Octopus te lopen!

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Casper Koopman en dit is alweer mijn 2e jaar op de
Octopus. Het stage lopen in groep 6 is mij vorig jaar zo goed
bevallen dat ik het dit jaar nog eens mag over doen. Dit keer als
onderdeel van mijn stage voor PABO 4 en in de tweede helft van
het jaar voor mijn afstudeerstage, ook wel bekend als de LIOstage.
Ik ben 24 jaar en woon in Zwolle. Oorspronkelijk kom ik uit
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.
Vriendelijke groet,
Meester Casper
Ouderinfo nr. 2 – 2017 / 2018
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Ik ben Kelly van Dijk. Ik ben 17 jaar oud, en kom uit Zwolle. Ik
doe de opleiding Onderwijsassistent op het Landstede MBO. Ik
heb voor deze opleiding gekozen omdat ik graag met kinderen
wil werken. Dit omdat ik het leuk vind om kinderen wat te
kunnen leren. Ik heb veel zin om op deze school stage te lopen,
omdat ik zelf ook op deze school heb gezeten als kind. Ik zal dit
jaar stage lopen in groep 1. Ik zal op de groep zijn op
woensdag en donderdag. Vanaf week 6 zal ik er ook op de
vrijdag zijn.

Mijn naam is Channah Bergman en ben 17 jaar oud. Ik zit op het
Deltion College en volg daar de opleiding Onderwijsassistente, en ik
zit nu in leerjaar 2. Verder volg ik naast die opleiding ook lessen in
Wiskunde A en B op Havo niveau. Ik doe dit ernaast, omdat ik nog
niet zeker weet of ik basisonderwijs wil gaan doen of dat ik
wiskunde docente wil worden. Ik loop stage in groep 2, en ben er
op de woensdag en donderdag. In mijn vrije tijd vind ik het leuk
om met vriendinnen af te spreken, en ik bespeel de piano.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Lisa Poppema, ik ben 18 jaar en ik ben dit jaar
helpende stagiair in groep 4 bij juf Henny en juf
Bernadette. Ik ben aanwezig op de maandag, dinsdag en
woensdag en ik doe de opleiding Onderwijsassistent op
Landstede. Ik zit dit jaar in mijn derde jaar, tevens mijn
examenjaar en wil hierna doorstuderen aan het HBO voor
leerkracht Engels. De afgelopen twee jaar ben ik juf
geweest in groep 1-2 en dat vond ik erg leuk, maar ik vind
het een hele leuke uitdaging om dit jaar stage te mogen
lopen in groep 4. Ook help ik bij de tussenschoolse opvang.
Ik heb gekozen voor deze school, omdat ik vind dat er een prettige en verwelkomende
sfeer hangt en dat de leerkrachten je opnemen in het team als een echte collega.
Mijn hobby’s zijn verschillende soorten dans, zingen, volleyballen en gezellig afspreken
met vrienden en vriendinnen!
Ik hoop dit jaar nog meer te mogen leren, van de leerkrachten, de kinderen en de school
en mijn doel is om mij te focussen op wat de leerlingen nodig hebben en te kijken naar
wat ik als stagiair achter kan laten voor de komende jaren. Ik kijk zeker uit naar de rest
van het jaar en ik hoop dat we veel van elkaar mogen leren!
Groeten,
Lisa Poppema
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Hallo ouders/verzorgers,
Mijn naam is Annika Fortuin, ik ben 21 jaar en woon sinds kort
(weer) in Zwolle met mijn moeder en broer. In mijn vrije tijd sta ik
graag in de keuken te bakken en ga ik met regelmaat hardlopen.
Tot en met januari loop ik iedere woensdag stage in groep 3b bij
juf Inge, maar met regelmaat ben ik er ook een hele week. De
tweede helft van het schooljaar wil ik graag gaan stagelopen in
Kaapstad, Zuid-Afrika.
Toen ik zelf in groep 3 zat wist ik het zeker: “ik word later juf of
politieagent”. Die keuze is gemaakt… Vandaar dat ik nu met veel plezier studeer aan de
Katholieke Pabo Zwolle in mijn derde jaar voor leraar basisonderwijs. Mijn eerste
stagedagen hier op de Octopus waren erg gezellig en succesvol, dit beloofd een leuk en
leerzaam jaar te worden voor mij en de kinderen! Ik heb er zin in!
Groetjes,
Juf Annika

Hierbij zal ik mezelf even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Daniek
Luhrman. Ik ben een 19-jarige PABO student en ik zit momenteel in
het derde jaar van de opleiding. Ik geniet enorm van het contact
met kinderen. Naast mijn opleiding ben ik werkzaam als animator op
campings en vermaak ik kinderen in een speelparadijs.
Jullie kunnen mij de eerste helft van het schooljaar op de donderdag
en de vrijdag op De Octopus tegenkomen, op deze dagen loop ik
stage in groep 6. Ik kijk uit naar een ontzettende leuke en leerzame
stageperiode.

Geachte dames en heren,
Mijn naam is Meester Jeroen, Ik ben 25 jaar en woonachtig
in Zwolle. Het aankomende half jaar zal ik met veel
enthousiasme stage lopen op OBS De Octopus. Dit mag ik
doen in groep 7 bij Meester Gerard en Juffrouw Annette.
Naast mijn passie voor onderwijs vind ik het leuk om te
wielrennen en voetballen. Dit doe ik dan ook ieder weekend
met veel plezier.
Ik hoop het komende halfjaar mij verder te ontwikkelen
richting een volwaardige leerkracht.
De Octopus is hiervoor een perfecte plek als je het mij vraagt.
Voor eventuele nadere kennismaking ben ik op de donderdag en vrijdag
aanwezig in groep 7.
Met vriendelijke groet,
Meester Jeroen
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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:

Ronny (3)

25 jul:

4 apr:
2 mei:

Jacquelien
Abdelkhalik

22 aug:
19 sep:

Welmoet /
Jacquelien (2)
Jacquelien (3)
Jori

Gerbrand (1) /
Jacquelien (1)

17 okt:
14 nov:

Esther
Ruben (1)

12 dec:

?

(#) = keren ervaring)

Wie maakt in feestmaand december iedereen nog happier? Pak je agenda erbij, denk-om en geef
je op. Zou super zijn.
Laten we zo ook in 2017 samen de school maken!
Marcel Rooij
marcel.rooij@gmail.com

Ouderinfo nr. 2 – 2017 / 2018

- 13 -

