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

 

Een nieuw schooljaar!  

Gelukkig zijn we in de laatste vakantieweek goed gestart met het team. Iedereen heeft 

een goede vakantie gehad en is weer goed teruggekomen. Ik moet eigenlijk zeggen bijna 

iedereen. Meester Eric heeft helaas in de vakantie pech gehad en heeft last van zijn knie. 

Hij heeft momenteel nog erg veel pijn en zit in de onderzoeksmolen. Gelukkig komt hij nog 

wel iedere dag om de telefoon aan te nemen, koffie te zetten en noem maar op.  

 

Ook zagen we maandag 4 september de kinderen weer voorbijkomen. Een vakantie doet 

ze goed, ze zijn weer groter geworden en toe aan de volgende groep.  

 

Daarnaast hebben we natuurlijk ook u weer kunnen begroeten en uw vakantieverhalen 

kunnen horen. En tja, we snappen best dat het ook weer fijn is dat het ‘gewone 

schoolleven’ weer begint. Regelmaat en ritme kan soms ook weer heel fijn zijn…. al was de 

zon en het niets moeten natuurlijk ook fijn!  

 

Op naar een nieuw schooljaar zoals ik al schreef. We gaan er met z’n allen weer een mooi 

jaar van maken! En bewust zeg ik met z’n allen. Met elkaar, u vanuit uw 

verantwoordelijkheid en wij vanuit de onze. Ik verwacht dat u ook dit jaar weer betrokken, 

kritisch, enthousiast bent en mee blijft denken. Het omgekeerde tienminutengesprek is 

hier een voorbeeld van. In dit gesprek vertelt u aan ons over uw kind, u deelt met ons uw 

verwachtingen en ook nu zullen we het SAMENwerken benadrukken. Zo doen wij dat hier! 

(en daar ben ik trots op!) 

 

In de vragenlijst die u vorig jaar heeft ingevuld hebt u o.a. aangegeven dat het verschil 

tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid niet altijd even duidelijk is. Met 

ouderparticipatie wordt bedoeld; de helpende handen, het helpen met het kerstfeest, het 

schoolreisje, het eindfeest, het luizenpluizen, de school versieren… noem maar op.  

Ouderbetrokkenheid gaat over de betrokkenheid van u als ouder bij de ontwikkeling van 

uw kind. De interesse voor en ondersteuning aan het kind en zijn ontwikkeling. Het 

samenwerken rondom de ontwikkeling van uw kind.  

 

Daarnaast heeft u een vragenlijst ingevuld rondom de sociale veiligheid en de schooltijden. 

In de MR vergadering worden alle rapportages uitgebreid besproken en een samenvatting 

van het rapport komt als bijlage bij de volgende ouderinfo.  

 

Het jaarplan wordt ook volgende week in de MR besproken. In het jaarplan wordt het 

onderwijs van het komende jaar beschreven. Hierin staat beschreven dat het team zich 

gaat verdiepen in activerende didactiek, ook wel coöperatief leren genoemd. Er zal gestart 

worden met een nieuwe methode voor natuuronderwijs. Ook zal er een nieuw 

schoolondersteuningsplan (in het kader van Passend Onderwijs) opgesteld worden. Het 

team zal zich dit schooljaar oriënteren op een nieuwe geschiedenismethode. De oude 

methode ‘Bij de tijd’ is niet meer zo bij de tijd als we dachten! In het kader van de sociaal 

emotionele ontwikkeling oriënteren we ons op een nieuwe methode en zal de pilot 

Mindfulness worden voortgezet. Zoals u leest gebeurt er weer van alles en blijven we ons 

gelukkig ontwikkelen.  

 

Mogelijk heeft u in de media gelezen dat er een staking op 5 oktober in het primair 

onderwijs is aangekondigd. Ons bestuur steunt deze actie en de leerkrachten hebben 

aangegeven graag gehoor te geven aan deze staking. Het gaat om het onderwijs van nu 

en zeker ook dat van de toekomst. Met Doomijn ben ik in overleg rondom de opvang. Zij 

zullen dit naar verwachting, tegen betaling, aanbieden op onze locatie. Voor u goed om er 

alvast rekening mee te houden en tijdig iets te organiseren voor deze dag. Ik hoop in het 

belang van de toekomst voor het onderwijs dat u ook nu weer begrip heeft voor de 

ontstane situatie.  
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Binnenkort wordt de informatieavond per groep gehouden. U krijgt op deze avond 

informatie over de jaargroep van uw kind. Ook kunt u nader kennismaken met de 

leerkrachten, stagiaires en andere ouders.  

Wij verwachten u allen op deze avond.  

 

Ik wens u allen en goed schooljaar toe. Een jaar met prachtkansen, mooie mogelijkheden, 

veel leerervaringen en niet te vergeten veel gezondheid. 

 

 

Met hartelijke groet,  

Conny Wencker  

 

 

Nieuwe leerlingen  

 

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar hebben we de volgende 

nieuwe leerlingen op school mogen verwelkomen: 

In groep 1: Linde, Eline, Saar, Jorian, Eldana, Dustin, Timeon, 

Johlee, Milan, Sarah en Berra. 

Groep 1/2: Lizzy, Nout, Lieke, Zoë, Noah en Esmé. 

Groep 3a: Sietse 

Groep 4: Ivo 

Groep 5: Danisha en Thomas 

Groep 7: Eline en Rutger 

 

 

 

Even voorstellen.... 

Beste ouders/ verzorgers,  

Eind vorig schooljaar heeft Jan Wobbes afscheid genomen van 

De Octopus.  Mijn naam is Sietse Aartsma, ik ben de nieuwe 

intern begeleider. Na jarenlang internbegeleider en didactisch 

coach geweest te zijn op de Sluis werk ik nu ook als intern 

begeleider op De Octopus. Onlangs heb ik de master leren en 

innoveren afgerond. Tijdens de opleiding heb ik veel geleerd 

over hoe mensen leren, wat werkt en wat niet werkt en over 

leerkracht-vaardigheden. Ik ben positief ingesteld en denk 

graag in kansen en mogelijkheden. Ik woon in Zwolle en ben 

getrouwd met Harriët. Samen hebben we drie volwassen 

kinderen, een kleinzoon en een hond. Verder ben ik sportief 

ingesteld. Hardlopen, fietsen, de natuur, lezen en gitaarspelen 

zijn bezigheden waar ik erg van geniet.  

Vorige week ben ik met veel plezier gestart. Dus als u van uw 

zoon of dochter hoort dat er een nieuwe meester in de klas 

heeft gekeken dan weet u nu wie dat is geweest.   

 

Een hartelijke groet, Sietse Aartsma 
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schoolfotograaf 

In de ouderinfo van juli heeft u kunnen lezen dat we op zoek waren naar een andere 

schoolfotograaf. Dinsdag 3 oktober komen schoolfotografen Angela en Astrid van 

www.Sgoolfotografie.nl. Zij zullen op 1 dag de individuele- en groepsfoto’s maken. Ook is 

er gelegenheid om de (buitenschoolse) broertjes en zusjes te laten fotograferen. 

U ontvangt hierover nog informatie. 

 

 

Oefenweb.nl 

Ook dit schooljaar werken we in de groepen 4 t/m 8 met een online oefenprogramma van 

oefenweb.nl. Uw zoon/dochter heeft hiervoor een inlogcode en kan zowel op school als ook 

thuis oefenen met het online oefenprogramma “rekentuin”. Voor het gebruik van dit 

programma betaald de school per jaar €30,- licentiekosten + een bedrag per leerling per 

jaar (voor dit schooljaar is dit € 3,30). Voor het gebruik van dit programma vraagt de 

school een vrijwillige bijdrage per leerling. Wij hebben gemeend dat €2,50 per leerling per 

jaar een redelijk bedrag is. Hiervoor kan uw zoon/dochter het hele jaar extra oefenen en 

hoeft u als gezin geen licentiekosten te betalen. U kunt dit bedrag aan de leerkracht 

overhandigen of overmaken op rekeningnummer NL61INGB0006447288 t.n.v. Stg. 

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, onder vermelding van vrijwillige bijdrage 

oefenweb.nl OBS De Octopus met vermelding van de naam en groep van uw kind. 

 

schoolreis 

Dinsdag 26 september gaan de kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreis. Meer informatie 

over deze dag volgt zo spoedig mogelijk. 

 

 

 

Informatieavond oktober 

Op dinsdag 3 oktober wordt er voor alle ouder(s)/verzorger(s) een informatieavond 

georganiseerd. Op deze avond wordt u door de leerkracht van uw kind nader 

geïnformeerd. Zij zullen ingaan op de onderwijsinhoud, organisatie en de activiteiten die 

dit schooljaar centraal.  

Van 19.30 tot 20.15 uur wordt de informatieavond voor de ouders van de groepen 3, 4, 7 

en 8 gehouden.   

Van 20.15 – 20.45 vindt de jaarvergadering van de MR en de OR plaats.  

Er wordt u dan ook koffie en thee aangeboden.  

Van 20.45 tot 21.30 uur wordt de informatieavond voor de ouders van de groepen 1, 1/2, 

2, 5 en 6 gehouden. 

Iedereen van harte welkom!!  

Tijdens de info in de groepen zal er ook gevraagd worden of u belangstelling heeft voor de rol van 

klassenouder. Denk er alvast over na. 
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Verslag presentatie 

Onderstaand verslag van vorig schooljaar willen we nog graag met u delen: 

 

 

VERTELLEN BEROEP GROEP 5 MOEDER ARWEN 

Onze groep had vandaag een mooie presentatie van de moeder van Arwen. 

Het ging over haar werk ( haar werk is  in het provincie huis ) 

 Ze werkt daar al 14 jaar. 

De klas zat heel aandachtig te luisteren. Het was heel interessant  

Ze had veel te vertellen  over in het provinciehuis. Ze had er ook nog een leuk 

filmpje bij. Het ging over Rosa die net afgestudeerd is als journalist. 

Tijdens het filmpje moesten we onderwerpen opschrijven die er mee te maken 

hebben. 

We zaten allemaal met open mond. Daarvoor moesten we nog werken. Niet de 

hele klas was er. Een paar kinderen wisten al veel van het provincie huis af. Ze 

had veel mooie plaatjes. Ze had ook veel verteld over de vergaderingen op haar 

werk. Ze bedenken soms ook feestjes voor op hun werk. Tema voor dit feestje is 

sterren. Dat houdt in dat je heel veel dingen moet bedenken over sterren. Ze 

had ook  vertelt over een ander thema  dat thema was Valentijn. Der waren heel 

veel vragen de vragen waren: vraag 1 wat was het leukste plan, vraag 2 wat was 

het domste plan. Vraag 3 wat was het gekste plan. Vraag 4 wat was het raarste 

plan?  vraag 5  welke thema ,s hadden jullie nog  meer ? 

Op het laatst kregen we nog twee dingen een pen en een doosje pepermuntjes 

en er zaten 66 pepermuntjes. 

compliment 1 je keek goed de klas in. 

Compliment 2 je sprak goed hardop. 
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Nieuws van de Ouderraad      

Acrobatisch eindfeest brengt iedereen in beweging 

 

Het was weliswaar vorig schooljaar, maar we staan nog wel even stil bij de traditionele 

afsluiting van het schooljaar op woensdag 19 juli. JP de Kam, afgestudeerd sportdocent, 

stuntman en vuurartiest kwam op school kwam om de 

kinderen te begeleiden tijdens een aantal spetterende 

activiteiten. Niet alleen hij, maar ook de kinderen 

schitterden tijdens deze beweeglijke ochtend. Voor de 

groepen 1 tot en met 3 verzorgde JP een clownsact.   

Vonden enkele aanwezige volwassenen het misschien 

af en toe wat melig, de kinderen lagen helemaal 

dubbel. Over humor valt te twisten . Enkele kinderen 

mochten op het podium meedoen en dat leidde tot 

extra grote hilariteit in de zaal. En zeg nou zelf: wat is er nou leuker dan een clown die van een 

klein fietsje valt? 

 

De oudere kinderen mochten zelf aan de slag in de gymzaal. Onder begeleiding van de 

leerkrachten en een aantal gingen de kinderen met tien oefeningen aan de slag. Vrijwilligers 

en leerkrachten, bedankt voor jullie inzet! Want hard werken was het wel: je met ladder en al 

achterover laten vallen op een stapel matrassen, in 

een harnas op en neer ‘bouncen’, heel hard rennen 

tot je achterover getrokken wordt door een tuigje, 

verkleden.  

JP vertelde afsluitend over zijn stuntwerk voor een 

film en dat sprak tot de verbeelding. De kinderen 

hadden veel vragen. Alle kinderen kregen die ochtend 

een ijsje om het feest te besluiten: het was een 

feestelijke dag! 

 

 

Let op: binnenkort kun je je aanmelden als hulpouder via een formulier in je mail 

 

De leerkrachten van school en de ouderraad organiseren jaarlijks tal van leuke en nuttige 

activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten als het sinterklaasfeest en de Veldenloop. En daar 

hebben we hulp bij nodig! Voorheen ontving je in het begin van het schooljaar een papieren 

formulier waarmee je je hiervoor kon opgeven. Dit jaar doen we het anders: binnenkort 

ontvangen alle ouders een mail met een link naar een digitaal formulier. Hiermee geef je je op 

als hulpouder voor activiteiten naar keuze. Je ontvangt een bevestiging na aanmelding. 

Handig voor ons omdat we direct alle gegevens digitaal hebben. En handig voor jou omdat je 

je met een paar klikken kunt aanmelden. Ook de hulp van grootouders is overigens zeer 

welkom! 
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Nieuwe leden voor de Ouderraad gezocht! 

 
In verband met het vertrek van een aantal Ouderraad-leden heeft de Ouderraad:   
   VACATURES LEDEN OUDERRAAD 
Zit organiseren van activiteiten in je bloed? Kun jij ouders enthousiasmeren om mee te helpen 
bij diverse activiteiten? Wil jij graag meedenken over de besteding van de oudergelden? 

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU! 
Wat wordt er van je verwacht? Dat je per schooljaar ongeveer twee activiteiten coördineert 
(samen met een ander lid, gebaseerd op veelal bestaande draaiboeken) en ongeveer eenmaal 
per 6 weken ’s avonds de Ouderraad vergadering bijwoont en actief punten aandraagt. Wil jij 
ons helpen om er ook dit schooljaar weer voor te zorgen dat festiviteiten als bijvoorbeeld 
kerst en Pasen voor de kinderen weer net zo feestelijk te laten worden als ieder jaar? 

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar ouderraaddeoctopus@gmail.com of schiet 

een ouderraadslid aan dat je al kent.  

 

 

Typevaardigheid cursus voor kinderen (groep 7 en 8) 

(herinnering) 

Op donderdag 21 september wordt op school (bij voldoende animo) gestart met het geven 
van een typevaardigheid cursus. De cursus bestaat uit dertien wekelijkse lessen en wordt 
afgesloten met een examen.  
 
De kinderen leren typen, waarbij gelet wordt op een juiste zit- en typehouding en 
vingerpositie. Het interactieve typeprogramma is kindgericht en beschikt ook over leuke 
typespelletjes!   
 

Startdatum: donderdag 21 september 
Locatie       :  De Octopus  
Tijdstip       :  15.20 uur  

 
De totale kosten zijn € 149,50 per leerling.  
 
 
Zin om goed en snel te leren typen, geef je dan voor vrijdag 15 september op via 
anneke@typenxl.nl bij Anneke Reuvers van TypenXL.  Vermeld dan je naam, volledige adres, 
telefoonnummer en locatie. 
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