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OR-vergadering

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

Het nieuwe schooljaar 2018-2019 is van start gegaan!
Na het afscheid van Conny Wencker aan het eind van vorig schooljaar en haar vertrek
naar Hattem, ben ik dit jaar voor een tijdelijke periode gestart op De Octopus als
schoolleider.
Ik zal me kort aan u voorstellen:
Ik ben Jorien Griffioen en werk inmiddels al 28 jaar bij OOZ op diverse scholen, eerst als
leerkracht en de laatste 6 jaar als schoolleider. Naast deze tijdelijke functie op de Octopus
werk ik als schoolleider op de Markesteen in Zwolle Zuid. Ik woon ook in Zwolle Zuid.
In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur, op de fiets, wandelend of in de tuin. Daarnaast
houd ik van lezen en films/series kijken.
Omdat 2 van mijn kinderen ook op De Octopus hebben gezeten, zij zijn nu 22 en 21, is
De Octopus enigszins bekend terrein voor me.
Een deel van het team heeft in die tijd ook lesgegeven aan mijn kinderen.
Mijn kinderen kijken nog steeds met veel plezier terug op hun tijd op De Octopus.
De sollicitatieprocedure voor het vinden van een vaste directeur voor De Octopus is
inmiddels weer van start gegaan. We zullen u op de hoogte houden m.b.t. deze procedure.
Ik ben op maandag, woensdagochtend en regelmatig op vrijdagmiddag op De Octopus
aanwezig. U kunt altijd even langkomen, bellen of mailen als u iets wilt bespreken.
Het mailadres voor de directie van school is veranderd in directie-octopus@ooz.nl
Dit mailadres zal ook gebruikt gaan worden door de “nieuwe” schoolleider.
Ik wens alle ouders en kinderen een heel fijn nieuw schooljaar waarin veel geleerd gaat
worden, maar ook een jaar met veel plezier en leuke contacten!

Met hartelijke groet,
Jorien Griffioen

Nieuwe leerlingen
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar hebben we de volgende nieuwe leerlingen op
school mogen verwelkomen:
Groep
Daan,
Groep
Groep
Groep
Groep

1: Shreya, Ryan, Jevi, Jorg, Luuk, Mats, Marly, Stan,
Elynn, Benjamin, Nika, Skyler, Quinten en Fenna.
1-2: Estelle.
5: Nuraz.
6: Fawzaan en Louis.
7: Sven

Welkom, we wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school toe!!!
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Schoolfotograaf
Op dinsdag 16 oktober komen schoolfotografen Korinne en Renate van sgoolfotografie.nl
schoolfoto’s van uw kind(eren) maken.
Zij zullen op 1 dag de individuele- en groepsfoto’s maken. Ook zal er gelegenheid zijn om
de (buitenschoolse) broertjes en zusjes te laten fotograferen.
U ontvangt hierover nog informatie.

Atelier (noodoproep)
Ook dit schooljaar hebben we voor de groepen 5 t/m 8 “Atelier” op het lesprogramma
staan. Om de groepjes kinderen niet te groot te laten zijn en om een gevarieerd aanbod
aan te bieden, zijn we dringend op zoek naar ouders die gedurende 6 weken samen met
de kinderen aan een hobby of leuke activiteit willen werken. Het atelier wordt gegeven op
woensdag van 11.45 tot 12.30 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
administratie-octopus@ooz.nl.

Nieuw(school)jaarsreceptie
In plaats van een informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt er dit schooljaar
een informatiemail vanuit de klas verstuurd en wordt er een nieuw(school)jaarsreceptie
georganiseerd.
In de informatiemail krijgt u groep specifieke informatie over de leerkrachten en de
werkwijze en bijvoorbeeld methoden van de groep van uw kind.
Deze mail wordt op maandag 24 september verstuurd.
Op 1 oktober, voor ouders van groep 1 t/m 4, en op 2 oktober, voor ouders van groep 5
t/m 8 wordt er een gezellige bijeenkomst georganiseerd.
Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken/even bij te praten met de leerkracht(en)
en de andere ouders van de groep.
Beide avonden beginnen om 19.00 uur met koffie/thee en wat lekkers in de hal van de
onderbouw of bovenbouw.
Vanaf 19.15 uur tot ongeveer 20.00 uur gaat iedereen naar de groep van zijn eigen
kind/kinderen.
We zouden het erg leuk vinden als u dan ook komt!
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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Bericht van de ouderraad
De Ouderraad organiseert graag activiteiten op school om de fijne schooltijd van de
kinderen nog meer te verrijken. Wat wij precies doen? Dat vertellen wij in deze nieuwsflits.
We zijn weer begonnen! Schoolseizoen 2018-2019 is nu echt een feit. Ook de Ouderraad
heeft de draad weer opgepakt. Tijdens de eerste vergadering kon de voorzitter maar liefst
drie nieuwe leden verwelkomen: Anita, Gebby en Ingrid.
De Ouderraad heeft er veel zin in om weer leuke activiteiten voor de kinderen te
organiseren en in goede banen te leiden. Zo staan deze maand de schoolreisjes op het
programma. Groep 4-6 gaan naar Drouwenerzand en groep 1-3 naar de Flierefluiter. Wij
hopen dat de kinderen een dag vol plezier met elkaar beleven!
Vlak voor de zomervakantie, op woensdag 18 juli, was het eindfeest. Een prachtige,
zonnige dag waarop theatermaker en Zwollenaar Harro van Lien de kinderen mee op
avontuur nam. Groep 1 tot en met 4 keken naar Woeste Willem. Precies, de piraat uit het
boek van Dieter en Ingrid Schubert. Een grappige, muzikale theatervoorstelling over stoer
doen, bang zijn, maar vooral over vriendschap.
De kinderen luisterden ademloos naar de avonturen van kleine Frank en die malle
zeerover met dat ene grote geheim… Harro maakte er een vrolijk, interactief feestje van
met liedjes die uit volle borst werden meegezongen. ‘… Al waaien de pannen van het dak,
Willem houdt de zeilen strak. He ho woest Willem.. he ho Woeste Willem...’

Terwijl buiten de kinderen konden smullen van vers schepijs (met dank aan de stagiaires!)
bouwde Harro in rap tempo het toneel om voor de vertelvoorstelling De wolf is terug.
Groep 5 tot en met 7 maakten kennis met karakteristieke, komische dieren in het bos op
de Veluwe, De lokale kennis van Harro kwam – ook hier- weer van pas. Haas is dood en
veldmuis, specht, eekhoorn, everzwijn en hert vergaderen wat ze gaan doen met de
dader: wolf. Ze verzinnen een oplossing, die toch niet zo goed blijkt als gedacht. Maar: ze
leren er wel veel van, ook over vriendschap en hoe verschillend ieder persoon kan zijn.
Getuige de enthousiaste reacties en het luidkeels meezingen door de kinderen kunnen we
spreken van een meer dan geslaagde ochtend. Het was een feestje!
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Typevaardigheid cursus voor kinderen (groep 7 en 8)
Op donderdag 20 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 20 september
Locatie: OBS 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 14 september op via
anneke@typenxl.nl bij Anneke Reuvers van TypenXL. Vermeld dan je naam, volledige
adres, telefoonnummer en locatie.

Stichting Recht op Muziek
De stichting Recht op Muziek voor Kinderen verbindt scholen met een gedegen
muziekonderwijs met gediplomeerde docenten, omdat we vinden ieder kind het recht heeft
op gedegen muziekonderwijs. Wij verzorgen dit aanbod onder en na schooltijd.
De stichting R.O.M., draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van de kinderen.
Daarom is muziekonderwijs op de basisscholen zo belangrijk.
Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven
en creativiteit in onze maatschappij. Muziek is overal de R.O.M. heeft meer dan 30
gediplomeerde docenten en helpt de basisscholen met de aanvraag voor subsidie en is
aangesloten bij de landelijke organisaties. Muziekonderwijs is geen vrijblijvende keuze
maar noodzakelijk!
Graag willen wij u uitnodigen op de open dag in Zwolle.
Op Zaterdag 8 september
Plaats: Domusica, Radwijnstraat 10, 8022 BG, Zwolle
Tijd: 11.00 tot 16.00 uur.
Heeft u vragen of wilt u informatie over muzieklessen bij u op school mail naar:
info@rechtopmuziek.nl
Wilt u contact met onze secretaris dan kunt u mailen naar:
admin@rechtopmuziek.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting recht op muziek voor kinderen
Blok en dwarsfluit-zang-viool-orgel-keyboard-harp-cello-klarinet-djembe-piano-mandolinegitaardrums-trombone-trompet-hoorn-en nog veel meer!
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Jeugdtheaterschool Zwolle gaat weer van start!
Al sinds 2003 wordt er door de jeugdtheaterschool door heel Zwolle heen gewerkt aan
talentontwikkeling. Hieronder staat het aanbod voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Jaarcursus theater 8 t/m 12 jaar
Met de lessen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar trekt de school de wijken in. Op deze
manier krijgt iedereen de kans kennis te maken met echt theater. De lessen in de wijken
richten zich voornamelijk op acteren met daarnaast aandacht voor zang en dans. De groep
vormt een veilig geheel waarbinnen er gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen
voor een mooie productie. Aan de hand van deze, speciaal voor ons ontwikkelde
voorstelling, is een leerlijn uitgewerkt. Spelvrijheid, opbouw, stemgebruik komen onder
andere aan bod. Een serieuze aanpak waarbinnen de vrijheid ontstaat om het beste uit
iedereen te halen. Vanaf het eerste moment is iedere leerling dan ook onmisbaar en
volwaardig onderdeel van het geheel.
Opleidingsklassen 9 t/m 13 jaar
Naast dit lesaanbod biedt de Jeugdtheaterschool ook de ruimte voor verdere verdieping. In
goed contact met de Zwolse theaters zijn destijds de opleidingsklassen ontstaan. Deze
klassen zijn ingedeeld in twee leeftijdscategorieën. In de opleidingsklas voor 9 t/m 13 jaar
gaat het echt om de volgende stap. Hoe zit spel en theater nou in elkaar? Er worden
verschillende technieken aangereikt, er is oog voor makerschap en een sterke stimulans
voor experiment. Steeds meer wordt iedereen mede-eigenaar van echt proces en het
product. Om te zorgen dat iedereen tot zijn recht komt binnen de groepen, zijn de
opleidingsklassen enkel toegankelijk doormiddel van een auditie.
Volg theaterles!
De jeugdtheaterschool staat voor eerlijkheid en kwaliteit waarbij ontwikkeling van de
leerlingen voorop. Iedereen moet de kans krijgen zich thuis te voelen binnen het theater.
Om kennis te maken of auditie te doen in september voor één van de klassen kun je
terecht op: jeugdtheaterschoolzwolle.nl. Heel graag tot dan!

Vriendelijke groet,
Björn Zillen
Mobiel: 06 219 77 888
Telefoon kantoor: 05 29 430 249
Jeugdtheaterschool Zwolle
info@jeugdtheaterschoolzwolle.nl
www.jeugdtheaterschoolzwolle.nl
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