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OUDERINFO NR 8  APRIL 2018  CURSUS 2017/2018 
 

Website: www.obsdeoctopus.nl   

Email OR: ouderraaddeoctopus@gmail.com Email MR: mr.obs.octopus@gmail.com 

 

 
 April   Mei 

     

02 Tweede Paasdag; vrije dag    

03 Oud Papier Actie (blauwe container)  01 Oud Papier Actie (blauwe container) 

04 Ouderinfo 8  02  

05   03  

06 Grote Peuter Dag  04  

     

09   07  

10   08  

11 OR vergadering  09  

12   10 Hemelvaartsdag 

13 Monument groep 7 en 8  11  

     

16   14  

17 Cito eindtoets  15 OR vergadering 

18 Cito eindtoets  16 Ouderinfo 9 

19 Cito eindtoets  17 Luizencontrole 

20 Koningsspelen  18 Luizencontrole 

     

23   21 Tweede Pinksterdag; vrije dag 

24   22  

25   23 Korfbaltoernooi, voorronde gr. 5/6 en 

7/8 

26   24  

27 Koningsdag; vrije dag  25 Klassenvoorstelling groep 1 

     

30 Meivakantie t/m 11 mei  28  

   29 Oud Papier Actie (blauwe container) 

MR vergadering 

   30  

   31  

     

http://www.openbaaronderwijszwolle.nl/octopus/octoweb2004/index.html
mailto:ouderraaddeoctopus@gmail.com
mailto:mr.obs.octopus@gmail.com


Ouderinfo nr. 8 – 2017 / 2018 - 2 - 

 

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

 

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

 

In april staat de kalender weer vol met bijzondere activiteiten. De maand vliegt om en voor 

we het weten hebben we twee weken (en een dag) meivakantie!  

 

Denk hierbij aan: 

 De Grote Peuter Dag 

 De WPO sollicitatie gesprekken 

 Een nieuwe ronde atelier voor groep 5 t/m 8 

 De herdenking bij het monument aan de Pilotenlaan op vrijdag 13 april. 

 De Columbuslessen voor groep 5/6 en 7/8. 

 De formatiebesprekingen  

 De Cito eindtoets MET … als afsluiting de polonaise door de school en het 

overheerlijke saucijzenbroodje van meester Eric!  

 De openingsdans, het Koningsontbijt en de Koningsspelen op 20 april. 

 

Blij word ik van de kinderen die enthousiast aan de slag gaan en blij zijn met de 

activiteiten die we aanbieden!  

 

Trots ben ik op het team die het altijd weer voor elkaar maakt, elkaar helpt en er de 

schouders samen onder zet!  

 

Gemotiveerd raak ik door u als hulpouders! Jullie hulp is altijd zeer welkom!  

 

En daar wil ik graag DANK JULLIE WEL voor zeggen! Op naar een goede april maand!  

 

 

Met hartelijke groet,  

Conny Wencker  

 

 

Nieuwe leerling 

 

Bryn is deze week bij ons op school in groep 1 begonnen.  

 

Welkom, we wensen je een hele fijne basisschooltijd toe!!! 

 

Kinderkoor is door! 

Even een nieuwtje over het Octopus Schoolkoor: Ons koor is geselecteerd voor de 

theateraudities van de Lang Leve de Muziek Show!!!                                                      

We zijn door naar de volgende ronde dankzij de prachtige uitvoering van ons lied over 

Japanse vuurvliegjes. Volgende week komt een zogenaamde ‘vliegende brigadier’ de act van 

ons koor naar een hoger plan tillen. We hebben er zin in! Op naar de volgende auditieronde, 

die zal ergens in mei plaatsvinden. 

U hoort van ons! 
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Verkeersquiz Zwolle 

Verkeersquiz door Santi 

We gingen naar de verkeersquiz. We zijn 3e geworden. Boyd en Noah waren degene die op 

mochten voor onze school. Er waren ook twee bekers. Eén voor het winnen en één voor het 

beste spandoek. Wij wonnen geen bekers. 

 

 

 

De grote verkeersquiz! Door Zeynep 

Gisteren was de grote verkeersquiz! We moesten in de klas een toets maken. Als we die 

hadden gemaakt moesten we ze allemaal weer in de envelop doen en terugsturen naar 

waar we het vandaan hadden! Een paar weken later was het nagekeken en kregen wij de 

uitslag. We waren door!!! 

Dinsdag 13 maart was de finale. We kregen natuurlijk ook te horen welke twee de toets het 

best hadden gemaakt. Dat waren Boyd en Noah! 13 maart werden we opgehaald door een 

bus naar Odeon! Toen we er waren gingen we naar de zaal. En toen begon het! Klaas van 

Kruistum kwam want hij was de presentator van de grote verkeersquiz. Boyd en Noah 

moesten wel zelf naar Odeon komen. Toen het begon stonden we achter maar toen werden 

we tweede met al onze punten. Daarna kregen we 20 vragen in de finale (niet de halve 

finale). Steeds als we een vraag goed hadden zeiden we: “Hup, hup Octopus!” en zwaaiden 

we met onze spandoeken. Na alle vragen stonden drie scholen gelijk (daar was de Octopus 

één van) dus we kregen een bonusvraag. En daarmee zijn wij derde geworden en hebben 

we brons gekregen! 

Boyd en Noah hadden een medaille gekregen en een handtekening van Klaas! We gingen 

weer met de bus naar school en Boyd en Noah hadden hun handtekening gekopieerd voor 

ons allemaal en we gingen ook nog een film kijken om het te vieren!  

 

De herdenking bij het monument op vrijdag 13 april 

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 vrijdag 13 april al die mensen herdenken die hun leven hebben gegeven, zodat wij 

vandaag in vrijheid kunnen leven. Vrijdag 13 april gaan de leerlingen van de groepen zeven 

en acht om 9.00 uur bloemen leggen bij het oorlogsmonument aan de Pilotenlaan. Ook 

zullen zij zelf gemaakte gedichten voordragen en liederen zingen.                                   

Om op tijd bij het monument te zijn, moeten de leerlingen deze dag om 8.20 uur 

op school zijn, daar wij deze ochtend ook nog de bloemen moeten uitdelen.                                                               

Als u deze herdenking wilt bijwonen, dan bent u vanaf 9.00 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. 
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Recycle box 

Denkt u nog even aan de inzamelbox van “recycle-box.nl”. Hierin kunt u oude, defecte 

mobiele telefoons en tablets deponeren. De apparatuur wordt door “Recyclebox” geschikt 

gemaakt voor recycling of hergebruik. De restwaarde wordt aan Kika gedoneerd. 

 

Koningsspelen 

Op vrijdagmorgen 20 april doet onze school voor de 6e 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? Daarna gaan we in de groepen genieten van het Koningsontbijt. Vervolgens zullen 

er in alle groepen sportactiviteiten gedaan worden. Groep 5 en 6 gaan een sportactiviteit op 

Windesheim volgen. Nadere informatie hierover volgt. We vinden het leuk wanneer de 

kinderen in de kleuren rood – wit – blauw – oranje naar school komen. 

 

 

Smink workshop 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Een foto impressie van een geslaagde workshop schminken! 
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Nieuwsflits 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veldenloop – in één woord weer een geslaagd avontuur! 

 

We nemen jullie graag mee achter de schermen van 

de Veldenloop om zo een indruk te kunnen geven 

van het reilen en zeilen van de organisatie van de 

Veldenloop. Ongeveer 2 à 3 weken voor de 

Veldenloop, hebben we vanuit de Ouderraad een 

overleg met de teamleden van school. We hebben 

dan het draaiboek van het voorgaande jaar alvast 

bij ons, de plattegronden en alle stempel- en 

sponsorloopformulieren. 

We bespreken welke goede doelen er gekozen zijn, 

of gekozen gaan worden.                                   

VACATURE SECRETARIS OUDERRAAD    

  
 

Met ingang van schooljaar 2018/ 2019 zoekt de Ouderraad een secretaris! 
De secretaris is lid van het bestuur van de Ouderraad. De Ouderraad 

organiseert in samenspraak met het team evenementen en activiteiten die de 
schooltijd van de kinderen nog aangenamer maken. De organisatie vindt 

plaats in nauw overleg en samenwerking met het team van leerkrachten en de 
schooldirectie. Voor de bekostiging van deze evenementen maakt de OR 
gebruik van de jaarlijkse ouderbijdrage en de opbrengsten van de 

sponsorloop. De Ouderraad vergadert acht keer per jaar. 
 

Als secretaris ben je de spin in het web van de Ouderraad. Je verzamelt de 
onderwerpen, maakt de agenda en stelt de notulen op. Daarnaast bewaak je 
de actiepuntenlijst. 

Je maakt en beheert onder andere de activiteitenlijst en communiceert deze 
naar de andere leden van de Ouderraad. Na een activiteit wordt er een stuk 

geschreven over de activiteit en deze stuur je door naar de administratie van 
de Octopus. 
 

Gebruik deze interessante kans om deel te nemen aan een enthousiast team 
en maak kennis met de organisatie achter de schooldeuren! Ervaring niet 

vereist, enthousiasme wel. Reacties graag naar 
ouderraaddeoctopus@gmail.com mailen. 
 

mailto:ouderraaddeoctopus@gmail.com
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We bespreken of het handig is om dezelfde locatie en tijden te gaan gebruiken. 

Na afloop gaan we op zoek naar hulpouders! De hulpouders hebben zich natuurlijk aan het 

begin van het schooljaar al aangemeld via het digitale hulpouders aanmeldsysteem, zo kan 

er makkelijk een koppeling gemaakt worden naar een mail. 

Er hebben zich 17 hulpouders aangemeld, dus dat moet lukken zou 

je zeggen. Maar er zijn natuurlijk altijd ouders die toch moeten 

werken en dat is logisch, want niet iedereen weet een half jaar van 

tevoren of hij of zij moet werken. 

We maken een grove planning om zo te kijken hoeveel hulpouders 

we nog nodig hebben en gaan dan werven. Alle hulpouders worden 

gemaild, zodat we te weten komen of ze graag op een bepaalde 

plek willen staan, of ze wel of niet om 11.30 uur weg moeten om 

kinderen van school te halen etc. etc. 

Ondertussen wordt er een boodschappenlijst gemaakt, wat hebben 

we nodig? Water, ontbijtkoek, rijst wafels, batterijen en stiften in 

ieder geval. Ondertussen worden de eerste spullen al bij elkaar verzameld, de hesjes, de 

draagbare stereo’s en last but not least, doet de luchthoorn het nog? 

 

Zodra alle reacties van de hulpouders binnen zijn wordt de 

definitieve planning gemaakt en dan is het de dag van de 

Veldenloop….. 

Het is droog, koud en nog erg mistig, maar we merken dat 

het zonnetje hard haar best doet om door te breken. Terwijl 

we de paden langs de route glas- en hondenpoepvrij maken 

wordt het zonniger en loopt de temperatuur wat op.  

 

We merken dat het extra looprondje voor de bovenbouw 

leerlingen erg drassig is en besluiten ter plekke dat alle leerlingen 

hetzelfde ‘kleinere’ rondje zullen lopen. Dit moet alleen nog even 

gecommuniceerd worden naar de leerkrachten van de bovenbouw. 

Dat doen we maar snel, want de hulpouders komen er bijna aan! 

We bouwen de koek- en zopiepost op en zetten koffie en thee 

voor de hulpouders. We drinken een kopje koffie met de 

hulpouders, leggen uit wat de bedoeling is en vergelijken even 

wat voor wollen onderbroeken iedereen aan heeft.                                                    

Daarna is het posten innemen en dan komen de kleuters als 

eerste.  

Inmiddels zijn er al vele ouders, opa’s en oma’s gearriveerd om 

langs de kant aan te moedigen, gezellig! Voor ons als organisatoren is het dan eigenlijk 

genieten, ondertussen goed de tijd in de gaten houdend, staan alle klassen op de 

afgesproken tijdstippen op hun plek en rent er niemand het fietspad op of richting het 

water? Na drie rondes van enthousiaste leerlingen en ook hulpouders kunnen we 

terugkijken op een geslaagde Veldenloop!  
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Paasontbijt 2018 

 

Op donderdag 29 maart konden alle kinderen op school 

weer genieten van het gezamenlijke paasontbijt. De 

klassen waren gezellig ingericht en in paassfeer 

gebracht door de juffen en de meesters. De tafels 

waren aan elkaar geschoven en mooi gedekt.  

De kinderen hebben genoten van al het lekkers en de 

gezelligheid.  

 

 

     

Daarna gingen de groepen 1 tot en met 4 op zoek naar de 

paashaas door middel van een leuke speurtocht door de wijk. Die 

kwam uit in het park waar de Paashaas zich dit jaar verstopt had! 

 

De kinderen van de bovenbouw mochten zich na het ontbijt gaan 

opmaken voor de eiertikwedstrijden, wat een hoop plezier 

betekent. Maar omgaan met je verlies is soms ook wel eens 

moeilijk... per klas is er tenslotte maar 1 winnaar! 

 

 

 

 

NOODOPROEP: Bijrijders Oud Papier gezocht 

 

De laatste maanden reageert er 

niemand meer op de oproepen om 

een keer Bijrijder Oud Papier te zijn. 

Daarom doe ik voor de eerste keer in 

al de jaren dat ik dit coördineer een 

noodoproep: 

 

ik zoek nog mensen voor de volgende 

data in 2018: 1-5, 29-5, 26,-6, 24-7, 

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

Het is dus op dinsdagochtenden van 

08:00 tot ca. 14:00 uur.  

 

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. 

 

Samen maken we de school! 

 

 

 

mailto:marcel.rooij@gmail.com

