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Klassenvoorstelling groep 6

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
Hierbij ontvangt u de tweede ouderinfo van dit schooljaar.
Leerlingen en leerkrachten zijn goed gestart en afgelopen maandag- en dinsdagavond
hebben we voor het eerst de nieuw(school)jaar bijeenkomsten georganiseerd.
In de groepen wordt de komende periode druk gewerkt aan het thema: “Vriendschap”, dit
thema past bij de Kinderboekenweek.
We hopen u te ontmoeten op de tentoonstelling waarmee de Kinderboekenweek wordt
afgesloten op 12 oktober.
Nu het herfstweer al af en toe om de hoek komt kijken bemerken we als team dat op dit
soort regenachtige dagen veel kinderen met de auto naar school gebracht worden.
We willen u vragen, als u echt met de auto moet komen, sociaal te parkeren voor de buren
van de school, daarnaast staat de veiligheid van de leerlingen natuurlijk voorop.
Daarom willen we u vragen niet voor de oprit van buren te parkeren (met name bij de
ingang van groep 3-4) en ook niet te dicht bij de ingang van de school te parkeren. Dit
ontneemt de kinderen namelijk het zicht richting het andere verkeer.
Na ruim 3 jaar aan De Octopus verbonden te zijn geweest zal Hennie in de Wal na de
herfstvakantie afscheid van ons nemen.
Hennie deed voor De Octopus de administratie. Naast De Octopus werkt Hennie ook op
OBS Heidepark. Hennie zal wel aan die school verbonden blijven.
Cindy Pot zal Hennie vervangen na de herfstvakantie.
Hennie en Cindy zullen zorgen voor een goede overdracht.
Cindy is ook op basisschool De Marshof verbonden als administratief medewerker.
In een volgende ouderinfo zal Cindy zich aan u voorstellen.

Met hartelijke groet,
Jorien Griffioen
AVG
Vorige week heeft u een formulier ontvangen in het kader van de AVG.
Zou u dit formulier weer ingevuld en getekend mee naar school willen nemen/geven?
Inleveren kan bij de leerkracht van uw kind.
Verder vind ik het in dit kader nog van belang om te melden dat u als ouder tijdens
bijvoorbeeld voorstellingen en uitjes wel foto’s mag maken en mag filmen voor eigen
gebruik.
Als er op deze beelden andere kinderen te zien zijn mogen deze alleen verspreid worden
(bijvoorbeeld via Facebook) na toestemming van de desbetreffende ouder(s).
De verantwoordelijkheid ligt in dit geval bij u en niet bij de school.
In de AVG wordt ook iets genoemd over inzage in het dossier door ouders.
U mag als ouder altijd inzage vragen in het dossier van uw kind.
We vragen u dit dan wel van tevoren aan te geven zodat e.e.a. klaargezet kan worden.
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Schoolfotograaf
Op dinsdag 16 oktober komen schoolfotografen Korinne en Renate van sgoolfotografie.nl
schoolfoto’s 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.
De bestelling verloopt vervolgens weer digitaal, u krijgt een code om de foto’s online te
bekijken en eventueel te bestellen.
Na schooltijd, tussen 15.15 en 16.00 uur, zijn ook de buitenschoolse broertjes en zusjes
van harte welkom voor de gezamenlijke foto. Het is wel belangrijk dat u zich hiervoor
aanmeldt. In de school bij de deur van het speellokaal (onderbouw) hangt hiervoor vanaf
dinsdag 9 oktober een inschrijflijst. Op verzoek van de schoolfotografen de inschrijving
wat tijdstip betreft zo veel mogelijk aansluitend te doen.
We zijn nog op zoek naar enkele ouders die deze dag willen meehelpen met het
begeleiden van de (groepen) kinderen naar de schoolfotograaf. Hulp wordt bij
voorkeur gevraagd van 8.30 tot 15.00 uur.
Voor vragen of wanneer u zich hiervoor wilt aanmelden, graag een mail sturen naar
Hennie in de Wal (administratie-octopus@ooz.nl)
In de bijlage informatie/kledingtips van de schoolfotograaf.

Kinderboekenweek
Op vrijdag 12 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten met een tentoonstelling in
alle groepen. Op deze dag mogen de kinderen verkleed naar school komen. We vragen u
als ouders om 11.00 uur aanwezig te zijn. De kinderen van groep 1 t/m 4 lopen samen
met hun ouder(s)/verzorger(s) rond om de tentoonstelling te bekijken. Wanneer u de
tentoonstelling hebt gezien, mag u met uw zoon/dochter naar huis gaan. Wilt u dan wel
aan de leerkracht doorgeven dat u met uw kind naar huis gaat.

Bruna actie: Sparen voor je schoolbieb!
Beste ouders,
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna Zwolle-Zuid en boekhandel
Westerhof willen graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van
kinderboeken stimuleren. Daarom organiseren zij tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen
voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om de schoolbieb uit te breiden. U kunt
namelijk sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer gratis boeken de school bij Bruna Zwolle-Zuid of bij boekhandel Westerhof mag
uitzoeken!
Als u tijdens de kinderboekenweek een boek bij hen koopt, en de kassabon bij de
leerkracht op school inlevert, kan de school voor twintig procent van de waarde van die
bonnen boeken uitzoeken in een van onze winkels. (Daarbij natuurlijk vakkundig en
enthousiast geholpen door onze medewerkers).

Zet je in voor jouw schoolbieb samen met Bruna Zwolle-zuid of met boekhandel Westerhof
Doe mee, want leesplezier creëer je samen!
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Leerkrachten vieren hun verjaardag
Op woensdag 7 november vieren juf Esther, meester Teon (gr. 1), juf Marleen, juf Franca
(gr. 1-2), juf Ayla (gr. 2), juf Fenna, juf Nicole, juf Chanel, juf Kelly (gr. 3-4)
meester Casper en meester Jeroen (gr. 7) hun verjaardag op school.

Nieuwe collega’s stellen zich voor
Aangezien het gebruikelijk is dat nieuwe leerkrachten
zich even persoonlijk voorstellen kunt u nu
onderstaand stukje lezen.
Mijn naam is Hetty van Baaren en ik ben leerkracht in
hart en nieren. Ik heb inmiddels 40 jaar ervaring dus
dan begrijpt u wel wat zo ongeveer mijn leeftijd is.
Ook alweer zo'n mooi rond getal.
Ik houd van mijn werk. Ik houd van kinderen, van hun
ongedwongenheid en spontaniteit en schiet regelmatig
in de lach als ze een onbedoeld grappige opmerking maken.
Natuurlijk houd ik ook van kennisoverdracht, maar ik ben wel van mening dat het
allereerst zaak is dat een kind goed in z'n vel zit en zich veilig en zelfverzekerd voelt, pas
daarna kan er sprake zijn van het opdoen van kennis.
Voordat ik hier op De Octopus kwam, m'n nieuwe favoriete school, was ik werkzaam op De
Ridderspoor in Westenholte. Een school waar ik 39 jaar met heel veel plezier heb gewerkt,
maar die door het afnemende leerlingenaantal z'n deuren moest sluiten.
Gelukkig ben ik nu hier bij jullie, op De Octopus, terechtgekomen. Ik weet nu al dat ik het
hier heel erg naar m'n zin ga hebben!

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Casper Koopman en ben leerkracht van groep 5 en 7.
Ondanks dat ik nu al twee jaar rondloop op De Octopus heb ik
besloten om toch nog een voorstelstukje te schrijven, aangezien ik
vanaf dit schooljaar echt lid ben van het team. Ik ben 25 jaar en heb
afgelopen schooljaar mijn afstudeerstage gelopen in groep 6. Na het
afronden hiervan kwam er een opening in het team die ik mocht
opvullen! Ik ben superblij dat ik kan blijven op deze geweldige school.
Naast groep 5 en 7 sta ik ook voor alle andere groepen ter
vermindering van de werkdruk. Dit gebeurt op de donderdag en vrijdag. Ik neem op deze
dagen een groep over zodat de groepsleerkracht dan zaken als administratie kan
uitvoeren. Uiteindelijk geef ik dit jaar dus aan ieder kind op De Octopus les!
Groeten,
Casper
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Mijn naam is Pascal Stoel. Ik ben 28 jaar oud en woon in Zwolle.
Tijdens mijn LIO-stage zal ik op maandag en dinsdag lesgeven aan
groep 6. De overige dagen van de week ben ik werkzaam als docent
Nederlands en rekenen op het Deltion college. Naast al het lesgeven
zit ik bij de vrijwillige brandweer van Zwolle. Ik ben hier drie jaar
geleden tijdens mijn studie mee begonnen en het is sindsdien één
van mijn grootste hobby’s.
Ik mijn vrije tijd houd ik ervan om met vrienden een drankje te doen
in de stad of om gezellig met mijn vriendin een filmpje te kijken op
de bank.
In mijn vakanties reis ik het liefst de hele wereld rond om zo veel mogelijk kennis te
maken met andere culturen.
Mijn eerste ervaring op De Octopus is erg positief en ik kijk dan ook met een goed gevoel
op naar de komende maanden. Ik hoop in januari te zijn afgestudeerd waarna het plan is
om voltijd te gaan werken in het onderwijs.

Mijn naam is Chanel Damman. Ik ben 21 jaar en ik kom uit
Hellendoorn. Ik studeer aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Dit
(half)jaar loop ik mijn afstudeerstage in groep 3/4 op de
Octopus. Donderdag en vrijdag ben ik aanwezig. Ik hoop in
2019 mijn pabodiploma te behalen. Graag tot ziens op De
Octopus! Groetjes, Chanel

Geachte Ouder(s)/ Verzorger(s),
Mijn Naam is Jeroen Drop. Ik ben 26 jaar en woonachtig in Zwolle.
Ik zit in het laatste jaar van de Pabo-opleiding op het Windesheim in
Zwolle. Dit jaar mag ik mijn afstudeerstage doen bij OBS De
Octopus. Dit doe ik in groep 7 op de dagen; maandag en dinsdag en
vanaf februari ook op de woensdag.
Ik heb er veel zin in. En hoop op een leuk schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Meester Jeroen
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Ik ben Hilbert Vinke en ik loop stage in groep 5.
Hier sta ik de maandag, dinsdag en woensdag voor de klas.
Het is mijn laatste stage, wat voor mij betekent dat ik zelfstandig
voor de groep sta.
Ik ben woonachtig in Zwolle, en kom oorspronkelijk uit 'sHeerenbroek.
Naast mijn stage ben ik veel buiten te vinden met de scouting.
Hier ben ik jeugdleider van de scouts.
Ik vind het leuk om natuur en techniek te geven.
Dit omdat je veel dingen uit het dagelijks leven mee kan nemen.

Nieuws van de OR
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.

Schoolreisje Drouwenerzand
Donderdag 13 september was het zover voor groep 4,5 en 6:
schoolreisje naar Drouwenerzand! De zon scheen en iedereen
had er zin in! Groep 6 mocht in de spelersbus van FC Twente.
Leuk natuurlijk (maar wel lastig uitzwaaien met de stickers over
de ramen). Groep 4 en 5 mochten in de dubbeldekker bus, ook
bijzonder. Vrolijk uitgezwaaid door groep 1,2,3,7,8 en de ouders vertrokken ze richting
Drouwen. Na ongeveer een uur en een kwartier kwamen de bussen aan bij het park. De
klassen gingen in groepjes het park in waar ze wat drinken kregen en verteld werd waar
de toiletten zijn en waar ze zelf eten, drinken en ijsjes konden halen. Daarna mochten ze
los! Lekker zelf spelen en in alle attracties. De juffen, meesters en ouders die als
begeleiding mee waren gingen op een centrale plek in het park zitten zodat de kinderen
altijd bij iemand terecht konden. Maar de meeste begeleiders gingen ook met de kinderen
gezellig mee in de attracties. Velen begonnen in de Oldtimerbaan of de Carrousel, maar al
snel volgde ook de spannende attracties als de Twister, de Spinning Coaster, de
Hunnebed8baan en de Breakdance. Er waren zelfs waaghalzen die ook in de Freak Out
durfden. Maar ze genoten ook in het treintje, de botsauto’s, de zweefmolen en op de
trampolines. Er was genoeg te doen en de kinderen genoten met volle teugen en het was
ook nog eens heerlijk weer. De dag vloog voorbij en rond 16:30 kwamen de bussen weer
bij De Octopus aan. Traditiegetrouw waren de kinderen echter verdwenen. Oh nee, daar
kwamen ze toch onder banken tevoorschijn. Alleen maar hoogtepunten eigenlijk op deze
dag. Het enige minpuntje was misschien dat het schommelschip niet werkte. Helaas voor
degenen die dat zo leuk vinden. Maar dat is dan misschien een goede reden om er nog
eens naar terug te gaan. We hopen dat het een super geslaagde dag was voor iedereen!
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Verslag schoolreis groep 1-3
Na dagen van aftellen was het dan op dinsdag 25 september eindelijk zover. Groep 1,2 en
3 gingen op schoolreisje naar ‘de Flierefluiter in Raalte. Een mooi ochtendzonnetje en
prima temperatuur droeg bij aan een goed begin van de dag. Gespannen gezichtjes, 2
grote bussen en in het vooruitzicht de allergrootste speeltuin van Overijssel.
4 hectare spelen, 35+ speeltoestellen, een binnenspeeltuin van giga-formaat, glijbanen,
trampolines, knuffelschuur (knuffelen met cavia’s en konijnen), geitjes, vogeltjes en nog
veel meer.
Om 09.15 uur was het dan tijd om te gaan. Allemaal netjes in een rij de bus in, nog even
zwaaien en 30 minuten later op de parkeerplaats van de Flierefluiter. Even een korte uitleg
van de juf en gaan!! De kinderen schoten alle kanten op. Klimmen, klauteren, rennen,
springen, knuffelen. Iedereen had plezier en dit was af te zien aan de rode hoofdjes en
bezwete gezichten.

Het weer werd mooier en mooier en een mooie nazomerse dag was een feit. Voor iedereen
was er genoeg te eten en drinken. Onbeperkt ranja tappen, tussendoor een stukje appel
en rond de klok van 12.30 uur was er een heerlijk bakje patat voor iedereen met een
frikandel of kipnugget. Dit vond gretig aftrek en na een korte lunch werd de
binnenspeeltuin afgesloten en konden alle kinderen nog meer genieten van het mooie
weer door allemaal buiten te gaan spelen.
Ongeveer 14.15 uur hebben alle kinderen nog een heerlijke koude afsluiter gekregen. Dit
was ook wel nodig want alle kinderen hadden het warm door het spelen en hadden een
rode blos op de wangen.
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Allemaal verzamelen, nog even een laatste plas doen en weer terug de bus in. Terug bij
school was er een hartelijk welkom van vele ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s.
Moe maar voldaan kunnen we terugkijken op een fantastische en geslaagde dag.
Binnenkort kun je je aanmelden als hulpouder via een formulier in je mail.
De leerkrachten van school en de ouderraad organiseren jaarlijks tal van leuke en nuttige
activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten als sinterklaasfeest en de veldenloop. En daar
hebben we hulp bij nodig! Binnenkort ontvangen alle ouders een mail met een link naar
een digitaal formulier. Hiermee kun je je opgeven als hulpouder voor activiteiten naar
keuze. Je ontvangt een bevestiging na aanmelding. Handig voor ons omdat we direct alle
gegevens digital hebben. En handig voor jou omdat je met een paar klikken kunt
aanmelden. Ook de hulp van grootouders is overigens zeer welkom!

Schoolreisje
Schoolreisje
We waren met de FC Twente bus
De originele! Het was super luxe.
De bestemming was Drouwenerzand.
Dar was het super 0 % leuk 0%
Het was gigantisch leuk, vooral het spookhuis en de botsauto’s.
Ik had negen ijsjes op jammie ! !
Ik ging ik ging niet in alles zoals de freak out en de break dance.
We waren in het hunebed hoofdstad van Nederland.
Suuuuuupppppeeeerrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!Milo groep 6 !!!!!!!!!!!!

Drouwenerzand
Ik ben naar Drouwenerzand geweest.
Ik heb patat gegeten en in veel attracties geweest. Het was super leuk. Oké dat kan je
doen maar ik vindt de freak out het leukst.
En ik ging in de FC Twente bus heen.
En ijsje die waren er .
Je hoeft niet te wachten tot de lunch
Alles was leuk . Kom ook.
Jelte groep 6
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Nieuws van de MR
Op 18 september was de eerste MR van dit schooljaar.
We hebben een aantal nieuwe deelnemers, dus het was ook vooral kennismaken en kijken
welke plannen er liggen.
De verdeling is nu als volgt;
- Personeelsgeleding: Nicole Salentijn (secretaris), Marja Schuiters, Franca Bosch
(secretaris), Joyce Salomons.
- Oudergeleding: Michèle van Haaften, Michael de Jong, Marianne BlaauwgeersBrekkedalen (penningmeester), Klaas Jan Wierda (voorzitter).
We hebben het jaarverslag van afgelopen schooljaar besproken, het schoolplan voor
komend jaar, de AVG-invoering en invulling van de omgekeerde oudergesprekken.
De volgende MR-vergadering is 6 november. We gaan het dan in ieder geval hebben over
de invulling van de TSO en prioriteiten voor het komende jaar.
Als er onderwerpen zijn waar we rekening mee moeten houden, aarzel niet om een van
ons aan te spreken of mail naar mr.obs.octopus@gmail.com.
Voorstellen
Hallo allemaal,
Graag wil ik mijzelf aan jullie voorstellen!
Mijn naam is Elise en ik ben de jeugdwerker van Zwolle Zuid.
Als jeugdwerker van deze wijk houd ik me bezig met het welzijn
van alle kinderen tussen de 4 en 14 jaar en hun ouders.
Ik vind het belangrijk dat ieder kind in deze leeftijd de kans
krijgt om zichzelf te zijn en lekker in zijn/haar vel te zitten. Dit
betekent dat ik probeer om een groot aanbod neer te zetten met
onder andere activiteiten als jeugdland, buitenspeeldag en
meidenfeesten waarbij we (veelal) themagericht werken.
Ook houd ik me op een zestal scholen bezig met het
kinderplatform.
De komende tijd zal ik kennis met jullie komen maken op school en in de wijk, dus ik hoop
jullie allemaal snel te ontmoeten!
Voor de ouders; op https://traverswelzijn.nl/ kunt u zien wat mijn collega’s en ik allemaal
te bieden hebben.
Groetjes, Elise Tees
06 53 98 32 30
e.tees@travers.nl

Ouderinfo nr. 2 – 2018 / 2019

-9-

Jeugdland! Even terugblikken…
In de laatste week van de zomervakantie was het weer zover, op en rondom wijkboerderij
de Schellerhoeve vond Jeugdland plaats. Wederom een zeer geslaagde week waarin een
heleboel kinderen deel hebben genomen aan verschillende activiteiten. Zo was er een
huttendorp, konden de kinderen buiten koken, autoslopen, waren er iedere dag andere
springkussens en nog veel meer!
Ben je dit jaar niet geweest maar lijkt het je leuk? Niet getreurd want volgend jaar staat
Jeugdland er gewoon weer!

BIJRIJDER OUD PAPIER
Beste ouders,
Namens de Ouderraad coördineer ik de BOPpers. B.O.P. = Bijrijder Oud Papier. Door zelf
een bijrijder te regelen kunnen we jaarlijks een extra opbrengst van bijna 1.700,- euro
voor onze kinderen binnenhalen. En met die extra gelden kunnen er allerlei mooie en
nuttige wensen worden vervuld om het voor hen nog leuker te maken.
In bijna elke ouderinfo hebben jullie de afgelopen jaren al kunnen lezen hoe leuk de
vaders, moeders en opa’s het vinden om BOPper te zijn! Aan hun unanieme enthousiasme
kan het in elk geval niet liggen.
De ophaaldata en de BOPpers van 2018 tot nu toe:
9
6
3
3
1

jan:
feb:
mrt:
apr:
mei:

Gratis door ROVA
Jacquelien (6)
Edwin
Joost
Jacquelien (7)

29
26
24
21
18

mei:
jun:
jul:
aug:
sep:

Yvonne
Ronny (5)
-

16 okt:
13 nov:
11 dec:

WIE?
WIE?
WIE?
(#) = keren
ervaring)

Ondanks de vorige oproepen en een flyer actie in 3 groepen van de onderbouw hebben
zich de afgelopen 3(!) maanden geen BOPpers aangemeld.  En ook voor de
komende tijd zijn er nog geen aanmeldingen. Dat is helaas een negatief record…
What’s happening folks??? Ik hoop dat het een eenmalige slechte reeks blijft en dat we de
schade in de rest van het jaar kunnen beperken. Pak dus s.v.p. direct je agenda erbij
en prik een van de bovengenoemde dinsdagen en geef die aan mij door. Just do it!
Marcel Rooij
marcel.rooij@gmail.com
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