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CURSUS 2018/2019

Website:
Email OR:

Email MR:

www.obsdeoctopus.nl
ouderraaddeoctopus@gmail.com

November
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Luizencontrole
Luizencontrole

14

Margedag, kinderen vrij
Handbaltoernooi gr. 5 en 6
OR vergadering

15
16
17
18
19
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21
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

December
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

MR vergadering
Verjaardagen leerkrachten
Ouderinfo 3
Klassenvoorstelling groep 3

Oud Papier Actie (blauwe container)

Sinterklaas
Ouderinfo 4

Oud Papier Actie (blauwe container)
Atelier

14

15
16
17
18
19

Klassenvoorstelling groep 5

Week van de tien minuten
gesprekken

20
21

Atelier

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Klassenvoorstelling groep 6

Atelier
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MR vergadering

Kerstviering
Speelgoedochtend kleuters
Kinderen ’s middags vrij

Kerstvakantie t/m 4 januari

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
Het is duidelijk dat na de kerstvakantie Ingeborg de Ruiter gaat starten als directeur van
de Octopus.
Zij zal na de Kerstvakantie een full time dienstverband hebben bij OOZ/De Octopus.
U heeft hierover als het goed is een brief ontvangen van het bestuur van OOZ.
Ingeborg zal zich verder voorstellen in de nieuwsbrief van december.
Wellicht heeft u afgelopen zaterdag op televisie de groepen 7 en 8 gespot in de “Leve de
muziek show”. Het schoolkoor van de Octopus had een belangrijke rol tijdens deze
uitzending, maar natuurlijk zijn we ook heel erg trots op de leerkrachten en de kinderen in
het publiek. We zijn als school helaas niet door naar de finale. Wel mogen de betrokken
kinderen tijdens het Kerstmuziek Gala, waar ook prinses Maxima dan is, aanwezig zijn.
Het was een prachtige belevenis.
Binnenkort is de nieuwe flyer van de Octopus klaar. Hierbij wil ik vast alle ouders die
gereageerd hebben op de oproep om de volgende zin af te maken; Ik heb gekozen voor de
Octopus omdat: ……heel erg bedanken. Wat hebben we leuke, lieve reacties mogen
ontvangen!!
Met hartelijke groet,
Jorien Griffioen
Nieuwe leerling
Deze maand is Lise in groep 1 begonnen.
We wensen jou een hele fijne basisschooltijd toe!!!
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Dankwoord van Hennie
Beste ouders, verzorgers,
In de vorige ouderinfo heeft u kunnen lezen dat ik ga stoppen als administratief
medewerkster bij OBS De Octopus. Een beslissing waar ik erg lang over heb nagedacht.
En dat is ook niet voor niets: ik heb het namelijk heel erg goed gehad op De Octopus; een
super leuk team, een hele warme sfeer, lieve kinderen, kortom alles was en is prima.
En toch… kwam daar telkens het gevoel dat ik ook graag mijn tijd anders wil besteden.
Ontdekken waar ik ook voldoening en energie van krijg (en dat mag ook vrijwilligerswerk
zijn). Verder wil ik meer tijd aan fotografie, schilderen, wandelen, tuinieren en spontane
uitjes besteden. Daar kijk ik erg naar uit.
Al in het begin van dit jaar heb ik de knoop doorgehakt en aangegeven dit jaar te willen
stoppen. Cindy gaat mijn taken overnemen en ik wens haar heel veel succes!
Graag wil ik u bedanken voor de goede contacten en wens ik u allen alle goeds toe!
Hartelijke groet,
Hennie in de Wal

Nieuwe collega stelt zich voor
Hallo, ik ben Cindy Pot. Met ingang van maandag 29 oktober
mag ik het team van de Octopus versterken met administratieve
taken. Mijn werkdagen zijn in eerste instantie maandagochtend,
dinsdagochtend en donderdagochtend.
Ik ben getrouwd en woon samen met mijn man en ons hondje Pien
in Hoonhorst. Schilderen, tekenen en fotografie zijn hobby’s waar ik
blij van word.
Onderwijs is voor mij niet vreemd, omdat ik al 13 jaar bij verschillende
afdelingen werkzaam ben geweest binnen het onderwijs.
Ik hoop op een goede samenwerking!
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Steentje bijdragen

Hallo ouders, ik ben de vader van Yara (groep 8) en Xavie (intussen op de middelbare
school). Sinds ik me kan herinneren is het Marcel Rooij die zich verschrikkelijk inzet om
ervoor te zorgen dat er een ouder mee gaat met de Rova, oud papier ophalen in de wijk.
Het lijkt erop dat het steeds lastiger wordt om het voor elkaar te krijgen. Net als iedereen
ben ook ik druk, met van alles en nog wat. Maar ik vond het een soort van plicht om
minimaal 1x mee te gaan oud papier ophalen. Het is een 2e keer geworden. Niks mis mee,
want het is best leuk om te doen en ik kon zo een klein steentje bijdragen aan het gezond
kunnen functioneren van de Octopus. Elke ouder, of elk stel, zou toch 1x in de
schoolcarrière van zijn/haar kind mee kunnen gaan met het oud papier halen??
Groeten
Sander Pluim

Schilderlessen bij Anneke Smit
Gedurende 21 jaar geef ik teken- en schilderles op een zestal scholen. Ook het atelier
onder schooltijd doe ik met veel plezier.
Zelf schilder ik bij de Kunstgroep Bellingeweer in Dalfsen. Het lesgeven aan kinderen
en volwassenen vind ik net zo leuk als zelf tekenen en schilderen.
Zo vind ik het belangrijk dat ik kinderen en volwassenen individueel benader met wat
hun sterke punten zijn en welke onderdelen benadrukt kunnen worden.
Potlood, houtskool, aquarel, acryl, olieverf, pastelkrijt, stiften, ecoline en acrylinkt
behoren tot de materialen. Diepte in landschap, mengen van kleuren, ontwikkelen van
eigen stijl en heel veel fantasie zijn de mogelijkheden.
Elke 6 weken bied ik een aantal onderwerpen aan. Er is altijd ruimte voor eigen
ideeën en onderwerpen. Zo probeer ik per kind en volwassene hoe ze zich verder kunnen
ontwikkelen op teken- schildergebied. Ik vind het een compliment om iets van mijn
ervaring op dit gebied mee te geven.Dat kinderen en volwassenen de stijl volgen die bij
hun past als individu.
Je mag altijd instromen of een gratis proefles bij me volgen. Samen maken we er iets
moois van.
Website:
email:
telefoonnr:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

www.annekesmitschilderlessen.nl
annekesmitschilderlessen.nl
06-16365585
Festival 14.45-15.45 uur. IJsselhof 16.45-17.45 uur
Octopus 14.45-15.45 uur
Atelier octopus 11.45-11.30 uur en Ichthus 13.30-14.30 uur
Wendakker 16.15-17.15 uur ‘s avonds les volwassen octopus van
19.00-21.00 uur
Gastlessen op het Festival t/m januari aan bovenbouw 10.30-11.30 uur.

Groet, Anneke Smit
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