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BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S), 

Nog ruim twee weken en dan is het alweer meivakantie. Het schooljaar lijkt opeens voorbij 
te vliegen! Een bekend gevoel op de basisschool, waar het voorjaar een drukke tijd is.  
Er moet weer een heleboel voor komend schooljaar worden gepland en geregeld. Daarbij is 
het belangrijk om dit samen te doen, met zoveel mogelijk input vanuit team.  
De inzet van de werkdrukmiddelen en passend onderwijs gelden worden geëvalueerd en 
bijgesteld, het jaarrooster, de vakantieplanning  en het werkverdelingsplan worden gemaakt 
en daarnaast moet ook de groepsverdeling en formatie worden vastgesteld. In de tussentijd 
zijn we ook nog bezig met het schoolplan voor 2019-2023. 
In ieder geval is het nu zeker dat wij ook komend schooljaar tien groepen op de Octopus 
kunnen vormen. Volgende week bespreek ik het precieze voorstel met de MR en ik hoop u 
dan ook in mei hierover verder te kunnen informeren.  
 
Ook zijn er een aantal personele wisselingen die van invloed zijn op volgend schooljaar.  
Zoals u weet heeft de Octopus in december al afscheid genomen van juf Henny Willems 
i.v.m. pensionering (groep 4). Aan het einde van dit schooljaar zullen juf Marja Schuitert 
(groep 6) en juf Franca Bosch (groep 1/2) gaan genieten van hun pre-pensioen. Hoe en 
wanneer het afscheid zal plaatsvinden hoort u nog van ons.  
Dit betekent dat er voor komend schooljaar vacatureruimte is op de Octopus. In de loop van 
mei hopen we gesprekken te gaan voeren met geschikte kandidaten.  
 
Grote Peuter Dag  
De komende twee weken 
staan in het teken van de 
Koningsspelen, de 
herdenking van de bevrijding 
van Zwolle bij het monument 
door groep 7/8 en natuurlijk 
Pasen. Maar morgen is het 
eerst tijd voor onze Grote 
Peuterdag. Door de hele wijk hangen prachtig gekleurde posters met Octopussen.  
Alle kinderen en ouders die hieraan hebben meegewerkt, bedankt!  
We hopen dat we veel nieuwe gezinnen mogen begroeten. Aan de ‘reclame’ die er door de 
leerlingen van de Octopus is gemaakt zal het niet liggen. Maandag reiken we tijdens de 
weekopening een aantal kleine prijsjes uit aan de winnaars van de kleurwedstrijd van de 
Octopussen.  Het wordt een gezellig ochtend, zo komt de speciale interactieve 
theatervoorstelling ‘Soesjes met slagroom’ op bezoek en worden er poffertjes gebakken. 
Onze kleuters mogen hier morgen heerlijk van meegenieten! 
 
11 april tuinmiddag  
Op donderdagmiddag 11 april willen we samen met u als ouders, kinderen en 
buurtbewoners in de Octotuin aan het werk. We gaan dan de plantjes planten die verzameld 
zijn met de actie van de Intratuin en gaan dan ook een bloemenlint aanleggen.  
Ook de BSO gaat op 11 april in de Octotuin aan de slag. Wilt u donderdagmiddag tussen 
13.00 uur en 15.15 uur een uurtje of wat langer komen helpen? Geef het dan even door aan 
de leerkracht van uw zoon/dochter.  
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Luizenprotocol herzien 
Het luizenprotocol van de Octopus is herzien, gebaseerd op landelijke richtlijnen.  
De volledige versie vindt u binnenkort op onze website. Voor u als ouders is het goed te 
weten dat wij hebben afgesproken dat de coördinator van de controles na elke 
controleronde een terugkoppeling geeft naar onze intern begeleider, Sietse Aartsma. Mocht 
er in gezinnen drie opeenvolgende besmettingen zijn, dan gaat Sietse met ouders in gesprek. 
Hij kijkt dan welke ondersteuning er van bijvoorbeeld de GGD nodig is. We hopen dat dit een 
goede stap is om de luizen in de school terug te dringen!   
 
Mocht er iets zijn wat u wilt bespreken dan kunt u altijd een afspraak maken. In urgente 
gevallen ben ik telefonisch bereikbaar via onderstaand nummer.  
 
Hartelijke groet, Ingeborg de Ruiter 
06-8116 2199 

 

 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze maand zijn Luuk, Annelot en Nicci  in groep 1 begonnen. 
 
We wensen jullie een heel fijne basisschooltijd toe! 
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DE GROTE VERKEERSQUIZ – GROEP 6 

De grote verkeersquiz 
 
Ik en Thomas mochten onze klas vertegenwoordigen. De presentator was Bart Meijer.  
Wil je weten of ik en Thomas hebben gewonnen? Wil je weten op welke plek de Octopus is 
geëindigd? Dat lees je hier.  
 
Ik en Thomas mochten onze klas vertegenwoordigen. We gingen eerst op de foto. Daarna 
gingen we met iemand mee. Toen we binnen waren gingen we ergens heen. Daar stond een 
tafel en een bank. We kregen om de beurt een stikker op. Met de naam van je school en je 
eigen naam. Toen we klaar waren met het plakken van die stikkers. Gingen we naar de 
toiletten. Daarna kregen we uitleg over hoe het werkte. Toen gingen we naar een trap we 
liepen in volgorde. Om de beurt gingen we naar beneden met je partner naast je terwijl heel 
veel mensen voor je klapten. We gingen achter een tafeltje met een knop en een blok.  
De eerste ronde was moeilijk de tweede ronde was makkelijker. Bij de derde ronde haalde ik 
3 punten voor de octopus. We hebben helaas niet gewonnen. We zijn op de 6de plek 
geëindigd. Onze school heeft wel een prijs gewonnen.  
 

 
 

Voor het mooiste spandoek.  
Ik en Thomas kregen wel een medaille en een handtekening van Bart Meijer.  
Toen de grote verkeersquiz klaar was gingen we naar buiten daar stond de bus klaar.  
Daar gingen we in zitten en zo gingen we weer terug 
naar school.  
 
Einde  
 
Schrijver: Thijs Vos 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigqdGNo47hAhXFmLQKHZKACOkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nieuwsoverijssel.nl/de-springplank-wint-finale-grote-verkeersquiz-zwolle-2019/&psig=AOvVaw3Yek6MLLlss-beyGXyjOmd&ust=1553087182826282
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De verkeersquiz 
 
Er waren 10 scholen die gingen strijden om de beker. Wie zal er winnen? Wil je het weten? 

Lees dan verder.  
 
We gingen met de bus naar het odeon. Daar liepen we naar binnen met al onze 
spandoeken. We hingen onze jassen op, liepen naar boven en daar zagen we 
het podium. We gingen zitten. Daar kwamen de deelnemers. Thomas en Thijs 
waren de 
deelnemers die op 
het podium mochten. 
Er waren natuurlijk 
ook andere 

deelnemers van andere scholen, 
Maar dit waren de deelnemers 
van onze school. De octopus!!  
In het begin ging het niet zo lekker 
met de punten. Het ging later veel 
beter, Maar het was niet genoeg, 
We haalde het niet. De 2de tweede 
ronden was ook wel spannend. 
Daar deden weer andere kinderen mee dan de eerste ronde. Toen was het tijd voor de 
Finale. 4 scholen strijden voor de beker van de verkeersquiz. Er waren 20 vragen. De laatste 
5 vragen waren best wel lastig. 
 

De uitslag van de verkeersquiz 
De winnaar is de springplank! 

 
Het was nu het laatste onderdeel van 

de verkeersquiz. De 
spandoekenwedstrijd. De winnaar van 

de spandoekenwedstrijd is de 
 

 
Schrijver: Justin 
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DE HERDENINK BIJ HET MONUMENT OP MAANDAG 15 APRIL – GROEP 7 EN 8 

 
Veertien april is voor Zwolle in 1945 een heel bijzondere dag geworden.  
De dag waar, na bijna vijf zware bezettingsjaren, reikhalzend naar werd  
uitgezien : Bevrijdingsdag.  
Zwolle werd bevrijd door Canadese soldaten. De naam " Leo Major "zal voor  
altijd aan Zwolle verbonden blijven. Hij en alle andere soldaten hebben ons  
land bevrijd. Leo Major kon de vrijheid vieren met dolblije Zwollenaren.  
Duizenden anderen, waaronder veel geallieerde piloten, konden deze dag niet  
meer meemaken. Zij waren gesneuveld in hun strijd tegen de onderdrukkers. 
Wij gaan 15 april al die mensen  herdenken die hun leven hebben gegeven,  
zodat wij vandaag in vrijheid kunnen leven. 
 
Maandag 15 april gaan de leerlingen van de groepen 7 en 8 om 9.30 uur  
bloemen leggen bij het oorlogsmonument aan de Pilotenlaan. 
Ook zullen zij zelf gemaakte gedichten voordragen en liederen zingen. 
Als u deze herdenking wilt bijwonen, dan bent u vanaf 9.30 uur van harte welkom. 
De bloemen, voor ieder kind een rode roos, worden centraal door de ouderraad  
voor de kinderen gekocht. 
 
Leerkrachten groepen 7 en 8.                                                   

 

BERICHT VAN DE OUDERRAAD 

De ouderbijdrage is vrijwillig, hoewel het zeer gewaardeerd wordt als ouders deze betalen. 
Daarvan organiseren we immers alle activiteiten waar uw kind ook aan mee doet zoals 
Sinterklaas, kerst, de veldenloop en binnenkort weer het paasontbijt. 
De ouderraad beheert deze oudergelden. Hier zijn we erg zorgvuldig in en proberen echt elk 
dubbeltje 3x om te draaien. Omdat wij achter de schermen bezig zijn, hebben de meeste 
ouders geen idee wat de ouderraad nou eigenlijk doet. Daarom schrijven we regelmatig een 
stukje in de ouderinfo. U weet zelf ook echt wel dat er een Veldenloop is geweest of een 
kerstfeest, dat hoeven we u niet te vertellen. DAAR zijn die stukjes van de ouderraad dus 
niet voor bedoeld. Maar door die stukjes in de ouderinfo, proberen we ouders te blijven 
betrekken bij school, de ouderraad en ze op de hoogte te houden van wat de ouderraad nou 
eigenlijk doet met uw geld. 
 
Dus, zoals u waarschijnlijk wel weet, was afgelopen week de Veldenloop! En hij was 
fantastisch! Het weer werkte goed mee, de kinderen liepen de benen uit hun lijf en er waren 
veel ouders om aan te moedigen. Kortom zeer geslaagd! 
Voor deze activiteit zijn 2 mensen uit de ouderraad en een werkgroep met leerkrachten 
verantwoordelijk. Zij proberen dit zo goed mogelijk te organiseren: de route, de hulpouders 
regelen, de brief weg doen, boodschappen halen, oorkondes maken, sponserlijst, enz.  
Er komt nog heel wat bij kijken!  En dan is de grote dag! Iedereen zet zijn beste beentje voor, 
het is een succes en voor je het weet is het weer voorbij en wordt er alweer geëvalueerd: “Ik 
hoorde een ouder zeggen dat de ronde voor de kleuters wel wat groot is!” “kinderen echt 
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niet laten rennen met koek!”, “50% van de hulpouders had afgezegd”, “de tijden bevielen 
prima zo!” “goed om een aanvoer en een afvoerroute te hebben, ging goed!” enz.  Zo wordt 
alles besproken en vastgelegd om volgend jaar weer een geweldige veldenloop te kunnen 
organiseren. O ja, juf Ingeborg wil volgend jaar wel een megafoon om iedereen extra goed te 
kunnen aanmoedigen! Gaan we zeker regelen! Tot volgend jaar bij de veldenloop (met 
megafoon!) 
 
Voor deze activiteit was een budget van 80 euro, welke bij lange na niet is op gegaan.  
Het geld wat over blijft wordt weer gebruikt voor andere initiatieven zoals bijvoorbeeld het 
schoolplein. We zullen gauw laten weten wat de sponserloop heeft opgebracht! Voor vragen 
over de ouderraad, de financiën of iets dergelijks bent u altijd van harte welkom tijdens een 
vergadering van de OR of bij een lid van de OR. 
 
 

PAASFEEST DONDERDAG 18 APRIL 

Pasen komt er weer aan. Op donderdag 18 april hebben we het Paasfeest op school. 

Alle kinderen beginnen deze dag met een heerlijk Paasontbijt in de klas. Graag bord, beker en bestek 
meenemen. Vervolgens gaan de kleuters op zoek naar de Paashaas. Waar zou hij dit jaar zitten….?  
De groepen 3 t/m 8 gaan op deze ochtend de spannende eiertikwedstrijd doen. Verdere informatie 
volgt nog in een brief.  
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KONINGSSPELEN 

Op vrijdag 12 april doet onze school voor de 7e keer mee aan de koningspelen.  
We beginnen ’s ochtends om 8.30 uur met een dans voor de school. Komt u ook kijken en 
luisteren? Anders dan vorige jaren is er dit jaar geen ontbijt. Er zullen in alle groepen 
sportactiviteiten gedaan worden. Groep 5/6 gaat op sportpark de Siggels activiteiten volgen. 
Nadere informatie hierover volgt. We vinden het leuk wanneer de kinderen in de kleuren 
rood – wit – blauw – oranje naar school komen. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJRIJDER OUD PAPIER 

 

Voor het BOPpen van dinsdag 2 april konden we gelukkig 
weer beroep doen op een vertrouwde kracht (Ronny), maar 
we zijn nog op zoek naar een BOPper – Bijrijder Oud Papier - 
voor dinsdag 30 april. Welke vader, moeder, opa, oma, oom, 
tante, buurman, buurvrouw wil ook een keer meehelpen om € 
1.700,- / jaar extra “binnen te hengelen” om leuke dingen 
mee te doen voor onze kinderen op school? 
 
Lees de interviews over de ervaringen van eerdere helpers in 
de oude Ouderinfo’s. Iedereen vond het heeeeeel leuk om te 
doen!   
 
 

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 natuurlijk ook in 2019 weer mensen voor de volgende 

dinsdagochtenden (van 08:00 tot ca. 14:00 uur):  

 
Is 30 april te kort dag? We zoeken ook nog BOPpers voor 25-6, 23-7, 20-8,  
17-9, 15-10, 12-11 en 10-12. 
 
Neem contact op met de coördinator Bijrijder Oud Papier,  

Marcel Rooij, vader van Juleane (ex-Octopusser, inmiddels op de  

middelbare) en Nanette (groep 5), marcel.rooij@gmail.com,  

06-54 324 325 

mailto:marcel.rooij@gmail.com
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VOOR DE SCHOOLVERLATERS 

Begint uw kind na de vakantie aan de middelbare school? Vindt hij of zij dit toch wel spannend en 
gunt u hem of haar een steuntje in de rug? Dan kan de korte cursus ‘Plezier op school’ net het 
verschil maken! Zie onderstaande: 
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FRISBEE-TE-LEEN-KASTJE 
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FARMCLUB OP WIJKBOERDERIJ DE SCHELLERHOEVE 

Inmiddels draait de Farmclub alweer 3 maanden en zijn er iedere week enthousiaste 
kinderen die komen knutselen, dieren voeren en spelen. Maar er is nog ruimte voor meer 
kinderen! Kom gerust eens kijken en/of meedoen! Vriendjes en vriendinnetjes mogen 
natuurlijk mee, ouders hoeven er niet bij te blijven.  
 
Kosten zijn €1,- per keer, maar wanneer dit financieel gezien niet haalbaar is kunnen we in 
overleg iets anders afspreken.  

Jullie zijn allemaal welkom!! 

 


