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Ouderinfo 9  
Mei 2019 

   
Website  www.obsdeoctopus.nl 

E-mail Directie directie-octopus@ooz.nl  

E-mail OR  ouderraaddeoctopus@gmail.com  

E-mail MR   mr.obs.octopus@gmail.com  

 
 Mei   Juni 

     

01 Meivakantie t/m vrijdag 3 mei  01  

02   02  

03   03 Toetsweek t/m 14 juni  

04   04  

05   05  

06   06 Ouderinfo 10 

07   07  

08   08  

09 Luizencontrole / Ouderinfo 9   09 Eerste Pinksterdag 

10 Luizencontrole  10 Vakantie – Tweede Pinksterdag 

11   11 MR-vergadering 

12   12 OR-vergadering 

13   13  

14 OR-vergadering  14  

15 Korfbaltoernooi, voorronde groep 5/6 en 7/8  15  

16   16  

17 Klassenvoorstelling groep 1  17 Schoolkampweek groep 7 en 8 

18   18  

19   19  

20 Week van de avondvierdaagse  20  

21   21 Margedag, kinderen ’s middags vrij 

22   22  

23   23  

24   24 Margedag, kinderen vrij 

25   25 Oud papier actie 

26   26  

27 Toetsweek t/m 14 juni  27  

28 Oud papier actie  28 Rapport 2 / extra luizencontrole 

29 Korfbaltoernooi, finaledag  29  

30 Vakantie - Hemelvaartsdag  30  

31 Vakantie    
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BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S), 

Met de meivakantie achter de rug gaan we de laatste periode van het schooljaar alweer 

tegemoet. Na deze week nog 9 schoolweken en dan is het zomervakantie.  

Vlak voor de vakantie heb ik u al ingelicht over de vakantieplanning en de 

groepsverdeling voor volgend schooljaar. Uit die groepsverdeling komt natuurlijk de 

formatie voort. Welke leerkrachten geven les in welke groep en op welke dagen? Welke 

uren worden er gebruikt voor professionalisering en welke taken/activiteiten plannen wij 

voor volgend jaar? 

Volgende week zullen wij in twee commissies sollicitatiegesprekken voeren met nieuwe 

kandidaten voor de vacatures van leerkracht op de Octopus, zodat we na de zomer met 

een mooi team het jaar kunnen starten. Ik houd u op de hoogte.  

 

Tuin/schoolplein 

Het plan van aanpak voor de tuin en het schoolplein begint steeds meer concrete vormen 

aan te nemen. Samen met team, Ouderraad, en buurtbewoners hebben we al een aantal 

keer om tafel gezeten.  

In maart schreef ik u over het hek tussen de Octotuin en het plein. In overleg met de 

gemeente hebben wij alle aangrenzende bewoners gevraagd of er bezwaar is om dit 

(deels) weg te halen. Het is de bedoeling dat er een meer natuurlijke afscheiding rond de 

tuin komt. Gelukkig hebben de omwonenden geen bezwaren. Wij zijn hier erg blij mee en 

nemen dit mee in ons plan van aanpak.  

Wij hopen eind van deze maand het plan compleet te hebben en diverse 

subsidieverstrekkers met dit plan 

te kunnen gaan aanschrijven. 

Het zou mooi zijn dat we dan in 

het najaar zover zijn dat we 

daadwerkelijk aan de slag 

kunnen met de herinrichting van 

het plein en de tuin!  

Voor dit seizoen gebruiken wij de 

tuin natuurlijk wel gewoon. Net 

voor de vakantie zijn er heel veel 

groepen druk geweest met het 

zaaien van een bloemenlint voor 

de bijen en het planten van 

nieuwe planten, het aanleggen 

van paden etc. Het was een 

gezellige middag waarbij ook 

heel wat buren van de school aanwezig waren.  

De periode tot de herfstvakantie willen we vaker onder schooltijd met groepjes kinderen 

in de tuin aan de slag. Vindt u het leuk om af en toe een uurtje of elke week een uurtje 

te komen helpen, wilt u dit dan aan een van de leerkrachten of aan mij laten weten?   

 

Cito 

Vandaag krijgen onze groep 8 leerlingen de uitslag van hun centrale eindtoets cito mee 

naar huis. In het geheel mogen we trots zijn op onze kanjers in groep 8, die een mooie 

prestatie hebben geleverd. Bij de meeste kinderen komt de uitslag overeen met het 

advies dat zij voor het voortgezet onderwijs hebben gekregen en daar gaat het om. Het 

afscheid van de basisschoolperiode komt voor deze leerlingen nu snel dichtbij.  

Een bijzondere, maar ook gezellige tijd.  

 
Hartelijke groet,  
 
Ingeborg de Ruiter, 06-8116 2199 
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NIEUWE LEERLINGEN 

Deze maand zijn Noor en Jorius in groep 1 begonnen. 
 
We wensen jullie een heel fijne basisschooltijd toe! 
 

 

NIEUWS 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. 
 
Paasontbijt 
Op donderdag 18 april waren de klassen weer gezellig ingericht en in paassfeer gebracht 
door de juffen en de meesters. De dag begon voor de echte sportievelingen met een rondje 
hardlopen met juf Annette. Voor deze dag mochten de kinderen in pyjama naar school. 
Hierdoor zag de hardloopgroep er nog kleuriger uit dan anders. In de klas stonden de tafels 
al aan elkaar geschoven en mocht iedereen zijn bord en bestek op zijn eigen ingekleurde 
placemat zetten. Iedereen had een servet en een chocolade paasei.  
De kinderen hebben genoten van al het lekkers en de gezelligheid. 
Groepen 1 en 2 zijn op zoek gegaan naar de verstopte chocolade eieren tijdens de 
Paasspeurtocht. Dit was zeer spannend, want wie zou het gouden ei vinden?? Aan het einde 
van de speurtocht kreeg iedereen een knuffel van de Paashaas. 
 

Iedereen uit de groepen 3 t/m 8 hadden twee 
hardgekookte eieren meegenomen naar 
school. In de loop van de ochtend gingen alle 
leerlingen naar het schoolplein. Per groep ging 
iedereen tegenover een klasgenoot staan. Op 
tel drie van de juf of meester ging iedereen 
met zijn ei tegen het ei van de tegenstander 
aan. Degene van wie het ei nog niet kapot was 
ging door naar de volgende ronde. Alle 
winnaars van elke klas hadden de tweede prijs 
en hebben nog gestreden voor de eerste. De 
grote winnaar kreeg een speciale prijs. Voordat 
hij die prijs in ontvangst kon nemen moest die 
wel eerst zijn ei laten vallen op de grond om te 
kijken of het wel echt was.  
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VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020 

 Herfstvakantie ma 21 oktober t/m vr 25 oktober 

 Studiedag ma 28 oktober 

 Vrijdagmiddag vr. 20 december 

 Kerstvakantie ma 23 december t/m vr 03 januari 

 Studiedag OOZ do 6 februari 

 Studiedag vr 14 februari 

 Voorjaarsvakantie ma 17 februari t/m vr 21 februari 

 Paasvakantie vr 10 april t/m ma 13 april 

 Meivakantie ma 27 april t/m vr 8 mei 

 Hemelvaart + vrijdag do 21 mei t/m vr 22 mei 

 Pinksteren ma 01 juni 

 Vrijdagmiddag vr. 03 juli 

 Zomervakantie ma 06 juli t/m vr 14 augustus 

 

BIJRIJDER OUD PAPIER 

Beste ouders, 
 

Onze kinderen zitten op school om te leren. En ze doen er nog zoveel meer. Wie herinnert 
zich zelf niet de leuke schoolreisjes, uitjes, en het afscheid van groep 8? Het zijn juist die 
dingen waar je later de leukste herinneringen aan hebt. Hiervoor betalen we allemaal 
oudergeld. En allemaal willen we dat het bedrag dat we daaraan betalen gelijk blijft. 

 

 
 

Als extra inkomstenbron heeft de OR van De Octopus de opbrengsten van het oud papier dat 
in de wijk wordt opgehaald. Die opbrengst is € 1.700,- hoger als we 13 keer per jaar een 
bijrijder leveren. Het afgelopen schooljaar is dat al 12 keer gelukt… met het geluk dat 
iemand het 4x heeft willen doen; daar waren we natuurlijk heel blij mee, maar aan de 
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andere kant is het wel een beetje “triest” dat dit nodig is op een school met ca. 250 
ouderparen…. Helaas is het dit jaar verder verslechterd: inmiddels hebben we al 4x geen 
bijrijder kunnen leveren! 

 
En dat terwijl je in de ouderinfo’s van veel bijrijders al enthousiaste verhalen hebt gelezen 
over de “wereld van de ROVA”. Wie wil er nou niet een dagje achter zijn bureau weg, de 
vrachtwagen op en de buitenlucht in? En ook nog meteen iets voor het goede doel doen? 
Om bij de koffieautomaat de volgende dag een leuk verhaal te hebben over wat je allemaal 
hebt beleefd. En dan te bedenken dat je daarmee je kinderen een onvergetelijke tijd bezorgt 
op De Octopus. 

 
Kortom, het is leuk en denk niet “een ander van die 250 ouders” doet het wel, want dat is 
dus niet zo! Prik een van de volgende dagen in je agenda (van 08:00 tot ca.14:00 uur): 25-6, 
23-7, 20-8, 17-9, 15-10, 12-11 en 10-12. 

 
Meld je direct aan of informeer bij de coördinator Bijrijder Oud Papier, Marcel Rooij, 
marcel.rooij@gmail.com. 

 
Samen maken we de school! 
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