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gesprekken
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Eindfeest
Groepen wisselen: 11.00-11.30 uur
Speelgoedochtend
Kinderen zijn ’s middags vrij

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

Beste ouder(s) en verzorger(s) van de leerlingen van De Octopus,

Hoe zal ik deze ouderinfo eens beginnen?
Het nieuws dat ik De Octopus zal gaan verlaten heeft u inmiddels bereikt. Een volgende stap voor mij en
een kans voor De Octopus. In de acht jaren dat ik heb mogen werken op deze mooie school, heb ik mijn
steentje mogen bijgedragen. Ik mocht me vooral richten op het ontwikkelen van het team, het in de
kracht zetten van personeel, talenten zien en benutten. Lijnen uitzetten, plannen maken, zorgen dat de
begroting en formatie klopt heb ik daarnaast ook met plezier gedaan. Met veel plezier kijk ik terug op
het contact met de kinderen o.a. tijdens het kookatelier, de openingen van o.a. de Kinderboekenweek,
de Vossenjacht…... ‘Octopus gekkigheid’ waar ik van heb genoten. Het in contact zijn met het team, de
kinderen en u vind ik mooi aan mijn vak. Mensen zien en horen en met elkaar in gesprek zijn vanuit het
gezamenlijke doel en belang: ‘onze school en onze leerlingen’. Samen optrekken iets waar ik veel
waarde aan hecht. Hoop dat ook weer in mijn volgende baan te vinden. Het zal meer op afstand zijn, dat
is inherent aan de functie, maar ik hoop dat het me lukt om in verbinding te blijven!
Graag zie ik u de komende weken natuurlijk nog en op het afscheid op do 19 juli om 17.00 uur met een
hapje en drankje. We sluiten dan het schooljaar samen af, komt goed!
Hartelijke groet,
Conny Wencker

Nieuwe leerling
In groep 7 zijn Mika, Noa en Ruben bij ons op school begonnen.
Welkom, we wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school
toe!!!

Afsluiting van het schooljaar
Op donderdag 5 juli gaan we het schooljaar samen met de kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s) feestelijk afsluiten. Het programma begint om 18.30 uur. De
kinderraad organiseert dit jaar de afsluiting. Zij willen graag een kleedjesmarkt houden
voor het goede doel. Daarnaast is het natuurlijk de gelegenheid voor een gezellig samenzijn
van ouders, kinderen en het team. Meer informatie krijgt u binnenkort via de mail.

Uitnodiging voor 10 minuten gesprekken
Op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 juli zijn er tien minuten gesprekken voor de
ouders van onze leerlingen uit groep 1 t/m 7. Evenals vorig jaar kunt u zelf aangeven of u
een gesprek met de leerkracht van uw zoon/dochter wenst. Ook is het mogelijk dat de
leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. Vanaf 15 juni hangt er bij elk lokaal een lijst
waarop u zich kunt inschrijven voor een tien minuten gesprek.
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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de praktijk
Destijds (of bij nieuwe leerlingen bij de start) hebben we bij onze ouders geïnventariseerd
welke toestemming zij willen verlenen voor het gebruik van beeldmateriaal van hun kind in
de school.
We hebben van de meeste ouders het formulier ingevuld teruggekregen.
Deze gegevens hebben we uitgewerkt en gedeeld met de leerkrachten. Van ouders die geen
formulier hebben ingeleverd gaan we er voorlopig vanuit dat we geen beeldmateriaal
gebruiken van deze leerlingen.
U kunt altijd het formulier aanvragen bij Hennie via administratie-octopus@ooz.nl.
We zullen er alles aan doen om uw wensen in de praktijk te brengen.
Mocht er om een of andere reden toch per ongeluk, onterecht beeldmateriaal van uw kind
gebruik worden door de school, zou u dit dan z.s.m. willen melden, dan kunnen wij deze
beelden z.s.m. verwijderen.
Voor u als ouder is het van belang om te weten dat u bij schoolactiviteiten wel foto’s mag
maken van uw kind (bijvoorbeeld tijdens de klassenshow of vertrek schoolreis o.i.d.)
Deze foto’s mag u, als alleen uw eigen kind hier op staat gebruiken, ook op sociale media.
Dit geldt niet voor foto’s waar andere kinderen herkenbaar opstaan. Dan mag u de foto’s
wel (veilig) bewaren, maar niet zonder toestemming van de andere ouders publiceren
(bijvoorbeeld op Facebook).
Overige aspecten van de nieuwe wet AVG worden op OOZ-niveau uitgewerkt en hierover
informeren we u in de komende ouderinfo’s.

Nieuwe jaarkalender en schoolgids
Er wordt weer druk gewerkt aan de invulling van de nieuwe jaarkalender. We hopen dat
deze voor de zomervakantie klaar is en aan de kinderen kan worden meegegeven.
De schoolgids wordt alleen aan nieuwe gezinnen meegegeven en is te lezen op onze
website.
Voorstellen nieuwe MR leden
"Klaas Jan Wierda woont met Anita, Rutger en Thomas sinds
september 2017 in Zwolle. Daarvoor woonde het gezin in Limburg,
om precies te zijn in Tegelen, vlak onder Venlo. Rutger zit nu in
groep 7, Thomas in groep 5. Het begin van dit schooljaar was heel
spannend, maar nu voelen ze zich gelukkig al helemaal thuis op
de Octopus.
Klaas Jan werkt zelf bij de IT afdeling van Isala, om uit te zoeken
welke softwareontwikkeling gewenst is voor patiënten en
medewerkers.
Tot de verhuizing heeft Klaas Jan in Tegelen ook in de MR
gezeten. Hij is heel benieuwd wat er hier speelt en hoopt een
waardevolle bijdrage te leveren aan de MR van de Octopus. "
groeten, Klaas Jan

Ouderinfo nr. 10 – 2017 / 2018

-3-

Mag ik mij even voorstellen?
Michèle van Haaften, aangenaam kennis te maken. Getrouwd met
Rijk, en moeder van Hananja (groep 8) en Chanelle (groep 1/2). Als
orthopedagoog en dyslexiespecialist (bij KBC-Dyslexie, Zwolle) werk
ik dagelijks met kinderen in de basisschoolleeftijd. Door begeleiding
van deze leerlingen ben ik nauw betrokken bij de zorgkant van het
basisonderwijs. Daarnaast heb ik heel wat kennis en ervaring met
betrekking tot hoogbegaafde kinderen. Met deze achtergrond kan ik
binnen de MR een waardevolle bijdrage leveren aan de vorming van
het onderwijs op De Octopus.

Hoi, ik ben Marianne Blaauwgeers - Brekkedalen, de
moeder van Madelen uit groep 6 en Kristian uit groep 4.
Bij deze stel ik mij graag voor omdat ik een van de drie
nieuwe MR leden ben.
Ik ben geboren en getogen in Noorwegen, maar woon
sinds mijn 21ste in Nederland. Dat wordt deze herfst 19
jaar al en ik voel mij behoorlijk 'vernederlandst'. Ik werk
als fysiotherapeut aan de volwassenen kant bij
Vogellanden. Dat is een revalidatie centrum in Zwolle,
waar ik al sinds mijn afstuderen met veel plezier werk.
Op school heb ik de eerste jaren kleine hand en span diensten gedaan. Vorige jaar heb ik
Conny geholpen bij het regelen van hun studie reis naar Noorwegen. Dat vond ik heel leuk
omdat ik goed kon helpen met contact leggen en adviseren bij bepaalde keuzes waar ze
voor stonden. Naast dit praktische gedeelte kreeg ik ook een inkijk in de visie van Conny
over het onderwerp en hoe ze dat wil toepassen op school. Dit en het mee denken over een
soepeler overgang tussen basisschool en voortgezet onderwijs heeft mijn interesse
getrokken naar de MR functie. De MR functie spreekt mij aan omdat we betrokken zijn bij
beslissingen over het beleid van de school en dat we zelf ook onderwerpen mogen
inbrengen. Ik kijk er naar uit om meer inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de school
en mee te denken over de verschillende onderwerpen.
Groetjes, Marianne
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"Ook leren met een Wow factor bij Playing for Success Zwolle!"
Groep 6, 7 en 8 opgelet!
Ben jij ook weleens onzeker? Vind je het lastig om contact te
maken met andere kinderen? Wil je graag je concentratie
verbeteren? Of wil je graag meer je mening geven?
Wij willen je laten weten dat je hier niet alleen in staat, en dat wij
jou hier graag mee willen helpen. Bovenstaand zijn maar een
aantal voorbeelden waarmee we bij Playing for Success aan de
slag gaan. Samen met jou stemmen we dit natuurlijk af.
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met je juf/meester
en meld je aan voor Playing for Success, waar we samen gaan
werken aan jouw persoonlijke leerdoelen.’’
Dit alles wordt gratis aangeboden door Vivente en OOZ.
Playing for Success vindt na schooltijd (di/wo/do) plaats in het PEC Zwolle stadion en het
duurt rond de 12 weken. We hebben 3 momenten in het schooljaar dat je mee kunt doen.
Mochten je ouders meer willen weten dan kunnen ze ook rechtstreeks contact opnemen met
Playing for Success en vragen naar:
Mirjam Bernardus tel.06-51810708 (m.bernardus@playingforsuccess.nl)
of Dion Reijnen tel. 06-20471806 (d.reijnen@playingforsuccess.nl )

Van de GGD
Op vakantie naar Sri Lanka, Marokko, Kaapverdië, Turkije ……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed
voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de
Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor Kaapverdië en andere landen ver
weg zoals Indonesië, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht
(hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van
vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer
mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede
voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer
informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van
GGD Reisvaccinaties
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden. U kunt eenvoudig
online een afspraak maken bij een GGD in uw regio. Download de app GGDreistmee.
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Jeugdland Zuid 2018
Jeugdland wordt ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie georganiseerd door
Travers Welzijn in samenwerking met wijkbewoners. Dit jaar van 27 t/m 31 augustus. In
en rond wijkboerderij De Schellerhoeve is er in die week van alles te beleven, zoals: hutten
bouwen, springkussens, een creatief programma, buiten koken, auto slopen en voor de
kleuters is er een apart programma. Voor kinderen van 6 t/m 12 is er dagelijks van 13.00 –
16.30 uur een programma en voor kleuters is er een programma van vier dagen op
ma/di/do/vrij van 13.00 -15.00 uur.
Jeugdland voor minima gezinnen
In samenwerking met Stichting Meedoen willen we Jeugdland toegankelijk houden voor alle
kinderen in Zwolle Zuid. Om de gezinnen met weinig financiële middelen hierin tegemoet te
komen, heeft Stichting Meedoen aangeboden om voor deze kinderen de weekkaart te
vergoeden. Het gaat hierbij om kinderen waarvan de ouders van een uitkering of de
bijstand leven. Een weekkaart voor Jeugdland kost € 13.-.

Aanmelding gezinnen
Deze kinderen kunnen aangemeld worden via een leerkracht, pedagogisch medewerker,
maatschappelijk werker, gezinscoach etc. Aanmelding kan via het formulier op de volgende
pagina, hierin wordt het volgende doorgegeven:
Naam van de ouder(s)
Naam van het kind
Geboortedatum van het kind
Adres
De kinderen kunnen tot uiterlijk 4 juli aangemeld worden bij het jeugdwerk. De jeugdwerker
verzamelt alle gegevens en levert de lijst met kinderen vroegtijdig aan, zodat Stichting
Meedoen kan kijken of er een match is met de gegevens die zij hebben. De kinderen krijgen
een weekkaart (polsbandje), die van tevoren bij de personen thuis wordt gebracht wordt
door de jeugdwerker. Dit om te voorkomen dat andere bewoners/kinderen weten dat ze een
gratis bandje hebben en ouders zich hierdoor bezwaard voelen.
We streven ernaar om op deze manier het voor 100 kinderen mogelijk te maken om mee te
doen aan Jeugdland. De gegevens kunnen gemaild worden naar de jeugdwerker:
Suzanne Tuinman, s.tuinman@travers.nl. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact
opnemen via telefoonnummer 038-465 92 22 of 06 52 11 31 40.
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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: Yvonne Klomp
● Relatie met de leerlingen (naam, groep): Milo
(groep 5) en Robin (groep 3b)
● Wat doe je in het dagelijks leven?: Ik werk als
(sport)diëtist in mijn eigen praktijk.
● Wanneer reed je mee?: Op 29 mei 2018.
● Waarom deed je het?: Ik wil graag bijdragen aan
de extra verdiensten voor de school van mijn
kinderen.
● Wat vond je er leuk aan?: Wat niet!? Ik heb het
ervaren als een erg leuke dag, de tijd vloog! Een
kijkje in een heel ander beroep, gezellige
chauffeur, de vriendelijkheid van de mensen op
straat, het zwaaien naar de mensen (o.a. veel
Octo-ouders en evt. kinderen), de ijsjes die we
kregen...
● Waar keek je van op?: Met de vrachtwagen via
de snelweg naar de ROVA, het papier tussentijds storten (wagen vol), mooi om ook dat
eens te mogen zien. Wat lijken die vrachtwagens dan ineens klein (net
speelgoedvrachtwagentjes)!
● Waarom raad je het ook anderen aan?: Het is een kleine moeite (en ik vond dus groot
plezier!) om tussen 8 en 14.00 uur met een chauffeur mee te rijden, daar waar nodig wat
containers goed te zetten en zo geld op te halen waar de Octopus de door de leerlingen
zo gewaardeerde extra's van kan betalen.
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? We zoeken
nog mensen voor de volgende dinsdagen in 2018: 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 SBS6/RTL4-programma ‘Undercover Boss’, maar dan net omgekeerd.
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