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

Wist u dat…………………. 

 
 We weer nieuwe kinderen hebben mogen begroeten in groep 1, 1/2 en 7, welkom!  

 Er ook alweer veel leerlingen zijn aangemeld voor het schooljaar 2018-2019. We, 

zoals het nu lijkt, weer meer leerlingen hebben dan vorig schooljaar.  

 Wij erg blij zijn met de positieve PR die u als ouder(s)/verzorger(s) verzorgt.  

 Wij uw vragen, zorgen en kritische opmerkingen graag persoonlijk horen. We er dan 

voor zorgen dat we elkaar in ieder geval begrijpen en het liefst ook het probleem 

verhelpen. 

 De CITO toets periode voor de groepen 1 t/m 8 in volle gang is. De leerlingen zich 

hier niet op kunnen voorbereiden.  

 De methode gebonden toetsen en het huiswerk in deze periode niet stop gezet 

kunnen worden, de leerkrachten kritisch kijken naar de hoeveelheid toetsen per dag.   

 Evelyn en de leerlingen/ouders van groep 8 de schoolkeuze en verwijzing VO de 

komende periode bespreken.  

 Juf Nelleke, meester Gerard, juf Marja en juf Joyce op de dagen dat ze ambulant zijn 

veel leerlingen extra hulp kunnen bieden.  

 De leerlingen en leerkrachten aangeven dat dat erg fijn is.  

 De kinderraad kinderen uit groep 7 onlangs geïnstalleerd zijn in het Stadhuis. Zij 

vanaf nu officieel deelnemen aan het kinderwijkplatform Zwolle Zuid.  

 Conny onlangs haar eerste cijfer heeft gekregen van de masteropleiding. Als ze alle 

drie cijfers binnen heeft de vlag uitgaat. 

 De vlaggenmast bij school dan wel eerst gemaakt moet worden.   

 Er diverse studenten in de school werkzaam zijn en er steeds weer nieuwe studenten 

bijkomen.  

 Wij erg blij zijn met de extra hulp van de studenten in de school. 

 Er een aantal ouders en teamleden naar de lezing van Ron Jans is geweest en nu 

alles weten over het werken vanuit motivatie.  

 In groep 4 de leerkrachten met griep op bed liggen. We gelukkig een beroep kunnen 

doen op langdurige inval door Inge.  

 De kinderraad op onderzoek uit is en wel naar het nut (en de noodzaak ) van 

kauwgom tijdens de les.  

 Annie Brouwer, onze schoolmaatschappelijk werkster, langdurig ziek is en wordt 

vervangen door Mascha Schram. Via Sietse, de intern begeleider, kunt u in contact 

komen met haar.  

 We als school weer deelnemen aan diverse sporttoernooien. Dit dankzij de 

sportcommissie, onze sportieve leerlingen en de ouders/coaches mogelijk is.  

 Wij hier als school heel trots op zijn en de leerlingen dan ook graag aanmoedigen! 

Op naar het PEC Stadion!!!  

 De Columbuslessen techniek al enige tijd i.v.m. privé omstandigheden van Aidan, de 

docent van TSG, zijn uitgevallen. 

 Er a.s. donderdag overleg is over de Columbuslessen voor de groepen 5 en 6. We 

hopen dat dit weer vormgegeven kan gaan worden.   

 We ons aan het oriënteren zijn op een nieuwe natuur, technologie en wetenschap- en 

geschiedenismethode.  
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 Mindfulness digitaal door de leerlingen geëvalueerd is en de rapportage binnenkort 

besproken wordt. 

 Het bijna weer Valentijnsdag is, een dag om even stil bij te staan!  

 Ik u volgens mij weer helemaal heb bijgepraat, u weer bedank voor het lezen en 

alvast een fijne voorjaarsvakantie wens! 

 

 

Met hartelijke groet,  

Conny Wencker  

 

 

Nieuwe leerlingen  

 

In januari is Aydin bij ons op school, groep 7, gestart. 

Deze maand zijn Evan in groep 1 en Lynn en Emma in groep 1/2 bij 

ons op school begonnen. 

 

We wensen jullie allen een hele fijne basisschooltijd toe!!! 

 

 

 

Opgave leerling voor 1 oktober 

Wanneer uw zoon/dochter voor 1 oktober 4 jaar wordt, vragen wij u om hem/haar zo 

spoedig mogelijk aan te melden. Dit in het kader van het vaststellen van de formatie 

voor schooljaar 2018/2019. 

Wanneer u een mail stuurt naar administratie-octopus@ooz.nl, wordt u een 

aanmeldformulier toegestuurd. 

U kunt het aanmeldformulier ook downloaden van onze site (te vinden onder het kopje 

“voor ouders”) 

 

 

 

Verjaardagen leerkrachten 

Op vrijdag 16 februari vieren de volgende leerkrachten hun verjaardag op school: 

Juf Annette, meester Gerard, juf Veronique, juf Marja, meester Casper, juf Joyce,       

juf Lara, juf Fenna, juf Nicole en juf Inge. 

 

 

 

Actie KIKA Recycle box 

Vanaf vandaag staat er in de open ruimte van de bovenbouw een inzamelbox waarin u 

oude, defecte mobiele telefoons en tablets kunt deponeren. De apparatuur wordt door 

“Recyclebox” geschikt gemaakt voor recycling of hergebruik. De restwaarde wordt door 

school aan Kika gedoneerd. Meer over deze actie kunt u lezen op de bijgevoegde flyer en   

op recycle-box.nl. 

 

mailto:administratie-octopus@ooz.nl
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Tien minuten gesprekken 

In de week van 12 maart zijn er tien minuten gesprekken voor ouders van onze kinderen uit 

groep 1 t/m 7. De uitnodigingsbriefjes worden voor de voorjaarsvakantie aan de kinderen 

meegegeven.  

 

Stand van ouderbijdragen schooljaar 2017-2018 

De Ouderraad heeft een inventarisatie gemaakt van de ouderbijdragen die ontvangen zijn 

per 1 februari 2018. Wij vragen een ouderbijdrage ter bekostiging van onder anderen het 

schoolreisje van september jongstleden (groepen 1 tot en met 6), schoolkamp (groepen 7 

en 8) en de kosten die de Ouderraad maakt voor onder meer de Sinterklaas-, Kerst- en 

Paasviering, alsmede de kosten die de sportcommissie en de luizenmoeder(s) maken. 

Tot op heden hebben wij nog niet voor alle kinderen een bijdrage ontvangen. Het totale 

bedrag dat we nog moeten ontvangen is € 2.600. Mocht u de bijdrage nog niet 

overgemaakt hebben, kunt u het bedrag dan overmaken naar: 

Stichting Beheer Oudergelden OBS de Octopus  

NL24RABO0139080066 

De bijdrage voor de groepen 1 tot en met 6 is € 47 en voor de groepen 7 en 8 € 72 per 

kind. 

Een groot aantal ouders heeft een machtiging afgegeven. Wilt u voor kinderen die het 

afgelopen jaar in groep 1 gestart zijn ook een machtiging afgeven? Anders kunnen wij voor 

deze kinderen geen incasso uitvoeren. 

Hieronder is een tabel opgenomen voor de ouderbijdrage voor kinderen die later instromen 

(groepen 1 tot en met 6): 

 

Instroom oktober - december € 19 

Instroom januari € 16 

Instroom februari € 13 

Instroom maart € 10 

Instroom april € 7 

Instroom mei - juni € 4 

 

Hieronder is een tabel opgenomen voor de ouderbijdrage voor kinderen die later instromen 

(groepen 7 en 8 inclusief schoolkamp): 

Instroom oktober - december € 69 

Instroom januari € 66 

Instroom februari € 63 

Instroom maart € 60 

Instroom april € 57 

Instroom mei - juni € 54 
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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: Ruben Remmerts 

● Relatie met de leerlingen (naam, groep): Vader van 

Joran Remmerts (groep 8), Tess Remmerts (groep 6) 

en Robin Remmerts (groep 3) 

● Wat doe je in het dagelijks leven?: Senior adviseur 

Data & Informatie bij Ingenieurs- en Adviesbureau 

Antea Group 

● Wanneer reed je mee?: Woensdag 14 november 

2017 

● Waarom deed je het?: Ik vind het leuk om op 

vrijwillige basis de school van mijn kinderen te 

helpen. Echter, door mijn werk en het vele reizen 

wat daarbij komt kijken, is dat vaak lastig. Meerijden 

met het inzamelen van oud papier is voor mij goed 

in te plannen en levert een leuk extraatje op voor de school. 

 Wat vond je er leuk aan?: Deze ronde was mijn tweede keer, de eerste grote 

verassing was er dus wat af. Dat zorgde er dit keer voor dat je nog beter mee krijgt 

wat er allemaal speelt, met hoeveel factoren er rekening moet worden gehouden én 

hoeveel dingen de chauffeurs tegelijk moeten doen. Het leukste eraan (ook vanuit 

mijn eigen vakgebied) is mijn blijvende verwondering over de hoeveelheid ICT 

middelen er in de wagen zit (en toch….. de chauffeur heeft het liefste een geprint 

kaartje met de route :-) 

● Waar keek je van op?: De hoeveelheid papier die wij (in deze digitaal wordende tijd) 

nog weggooien….. in een ochtendje toch ongeveer 7000 kilo gestort. 

● Waarom raad je het ook anderen aan?: Het is erg leuk, de chauffeurs zijn erg sociaal 

en je bent lekker even buiten. Dit uiteraard naast het steentje wat je bijdraagt voor 

school. 

 

Wil je ook een keer helpen meer geld in te zamelen met het oud papier? Als iedere ouder één keer meerijdt, hoef je 

er misschien maar één keer in de hele schooltijd van je kinderen vrij voor te nemen. Dat valt mee toch? De vorige 

oproep – “Een origineel goed voornemen voor 2018” - heeft helaas 0 kandidaten opgeleverd. Ik hoop dat dat 

heel rap veranderd om een van de volgende dinsdagen alsnog in te kunnen vullen ;-) : 6-3, 3-4, 1-5, 29-5, 26,-6, 24-

7, 21-8, 18-9, 16-10, 13-11, 11-12. 

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 RTL-Z-programma ‘Undercover Boss’, maar dan net omgekeerd. 
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