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Klassenvoorstelling groep 4

NIO groep 8
Voorleesontbijt

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
We hebben op 5 december allemaal kunnen genieten van een mooi Sinterklaasfeest. De
ochtend begon voor de onderbouw heel rustig. Sinterklaas lag lekker te slapen in zijn bed
en de kinderen waren bij binnenkomst muisstil. Daarna is hij zachtjes wakker gezongen
door alle kinderen.
Complimenten voor de kinderen, de sinterklaascommissie en voor uw medewerking in
welke vorm dan ook aan deze dag.
Vandaag zag ik in enkele klassen al mooie kerstbomen staan en prachtige lampjes hangen.
Zelf vind ik de decembermaand altijd erg fijn. Het is sfeervol, je blikt met elkaar terug en
maakt de balans op voor de tweede periode van het schooljaar.
In de maand december zit ik zelf volop in de studieboeken. In januari mag (of moet) ik
alles van mijn Master Educational Leadership inleveren. Ik hoop dat het me gaat lukken en
ik de studie de komende maanden kan afronden. Eén onderdeel van mijn masterstudie
was het uitvoeren van onderzoek. In de praktijk heb ik met de collega’s ‘activerende
didactiek’ onder de loep genomen. Activerende didactiek heeft er mee te maken dat
kinderen tijdens de instructie allemaal actief aan het leren zijn. Dit gebeurt door samen te
werken en samen te leren. Het zijn korte momenten op een dag. Mogelijk ziet of hoort u
hier af en toe van uw kind voorbeelden van. Dit traject loopt ook in de tweede helft van
het schooljaar door.
U heeft mogelijk gemerkt dat er een aantal van onze leerkrachten geveld is door ziekte.
Juf Henny (groep 4) is gelukkig deze week weer begonnen. Juf Fenna en Juf Nicole zijn
beide thuis. Deze week zullen de beide juffen Inge in de groepen 3 de leerlingen lesgeven.
Dan wil ik nog graag uw aandacht vragen voor de verkeersveiligheid om de school. Enige
tijd geleden ging het op het “pleintje” bij de ingang van groep 3 en 4 bijna mis. Er staan
en rijden ‘s ochtends veel fietsers, voetgangers en auto’s.
Met de wijkagent heb ik gekeken naar deze situatie. Het is onoverzichtelijk omdat er twee
parkeerhavens zijn waar geparkeerd mag worden en de uitrit van de buren van de school
ook uitkomt op dit “pleintje”.
Volgens mij hebben wij als school en ouders hetzelfde doel en dat is de veiligheid van jullie
kinderen en onze leerlingen. Ik wil u allen dan ook nadrukkelijk vragen: Kom op tijd parkeer daar waar het mag, alleen op de officiële parkeerplekken. Laten we ons hier
samen verantwoordelijk voor voelen!
Voor nu een goede december maand!

Met hartelijke groet,
Conny Wencker

Nieuwe leerlingen
De kinderen die in december 4 jaar worden, starten in verband met de drukte die deze
maand met zich meebrengt in het nieuwe jaar bij ons op school.
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Klassenvoorstelling groep 6
Klassenvoorstelling groep 6 door Zeynep
Afgelopen vrijdag was onze klassenvoorstelling. Het was heel leuk! We hadden allemaal
een rol. Elk groepje deed zijn stukje dat ze geoefend hadden. Mijn stukje ging over Beauty
Life. Dat was samen met Anouk en Amra. Onze namen waren: Puk, Britt en Jill! Voor ons
waren Max Verstappen. Zij hadden auto’s! na ons waren de voetbalteams. En het
slaapfeestje met oma op het einde was met een dansje dat Amra had bedacht! Maar nu
nog over ons stukje: Beauty Life. We waren onze make-up kwijt geraakt dus waren we
heel paniekerig en gingen we naar de Action. Dat filmden we allemaal. Uiteindelijk hebben
we make-up gevonden en gingen toen naar huis om verder te filmen. En dat is het! Het
was heel leuk allemaal! Meester Casper deed het geluid. We moesten twee keer optreden.
Een keer voor de onderbouw en een keer voor de bovenbouw! Het was super leuk!

Klassenvoorstelling groep 6 door Eleanor
Onze klassenvoorstelling ging over herfst. Er waren drie hoofdpersonen; Juslin, Anne-Lorre
en Stephania. Zij waren vloggers, de vlogger gaven steeds geld aan de straatmuzikanten.
Er waren verschillende groepjes gemaakt, zoals: Gangster Opa’s, voetbal, slaapfeestje,
auto’s en nog meer. Ik zat bij groepje voetbal met Mason, Tijn, Thom, Boyd, Shedion,
Santi en ik. Ik was een fotomodel, Mason was John Cena, Boyd een handballer en de rest
waren gewoon voetballers. John Cena ging de tegenpartij knock-out maken. Aan het eind
hadden we een leuk dansje op Alone van Marshmello die Amra had bedacht. Het was een
leuke dag. Doei!

BEDANKT!!
Beste ouders/verzorgers,
Wij willen u namens de leerlingen
hartelijke danken voor alle door u
ingeleverde kassabonnen van boeken
gekocht in de Kinderboekenweek bij de
Bruna.
Wij hebben de kassabonnen afgelopen
week ingeleverd en mochten voor 20%
van het totale bedrag gratis boeken
uitzoeken. We hebben maar liefst 6
mooie boeken uitgekozen.
Hieronder kunt u zien welke boeken het
geworden zijn.
Met vriendelijke groet,
Het team van De Octopus.
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Sinterklaasviering
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UNDERCOVER BOSS BIJRIJDER OUD PAPIER*1
Elke 4 weken verruilt een relatie van één van de leerlingen zijn of haar dagelijkse
beslommeringen voor een korte-één-dags-baan als Bijrijder Oud Papier op een
vrachtwagen van de ROVA. Zo verdienen we ca. € 1.700,- per jaar extra aan het oud
papier. Met die € 1.700,- kan de Ouderraad bijvoorbeeld én het sinterklaasfeest én het
kerstfeest én het paasfeest organiseren of een dansproject voor alle groepen of …
Wij als lezers hebben geen idee wie deze mensen in werkelijkheid zijn. Hier proberen we
hun ware identiteit te onthullen.

● Naam: Esther ten Brinke
● Relatie met de leerlingen:

●

●
●

●
●
●

moeder van Kay (gr. 5) en Isa
(gr. 2).
Wat doe je in het dagelijks
leven?: Ik ben relatiebeheerder
bij gastouderbureau 4Kids in
Heino.
Wanneer reed je mee?: dinsdag
17 oktober.
Waarom deed je het?: Omdat ik
al vaak een oproep had gezien
en vond dat ik wel mijn
steentje kon bijdragen op deze manier.
Wat vond je er leuk aan?: De gezelligheid. De chauffeur kletste gezellig de hele
weg. En ik mocht de laatste container zelf legen met de grijper!
Waar keek je van op?: Dat er best veel containers al goed staan. Ik hoefde er niet
eens zoveel goed te zetten.
Waarom raad je het ook anderen aan?: Omdat het heel leuk is om ook eens achter
de schermen bij Rova te kijken en het is een leuk uitje geweest.

Bij deze wil ik niet alleen Esther hartelijk danken voor het BOPpen, maar ook alle andere BOPpers
van 2017. Geweldig! Wil je ook een keer helpen meer geld in te zamelen met het oud papier? Als je
in 2017 nog een goede daad wilt verrichten dan kan dat nog op 12 december a.s.! Daarmee zou
het een heel goed BOP-jaar worden. En pak anders je agenda erbij om deze goede daad in 2018 te
verrichten op een van de volgende data: 9-1, 6-2, 6-3, 3-4, 1-5, 26-6, 24-7, 21-8, …
Neem contact op met de coördinator Bijrijder Oud Papier, Marcel Rooij, vader van Juleane (groep 8)
en Nanette (groep 4), marcel.rooij@gmail.com, 06-54 324 325.
*1 De opzet van dit interview is gebaseerd op het SBS6/RTL4-programma ‘Undercover Boss’, maar
dan net omgekeerd.
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