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

Wat is december toch een gezellige maand, en zeker ook op school! 

Eerst de Sint en straks ook nog samen Kerstfeest vieren. 

In deze nieuwsbrief wil ik alle ouders die o.a. hun bijdrage leveren aan de organisatie van 

deze feesten en andere activiteiten heel erg bedanken voor hun hulp en inzet! Zonder 

jullie hulp is het niet mogelijk om er met elkaar zo’n mooie happening van te maken. 

 

Voor mij is dit de laatste nieuwsbrief waar ik mijn bijdrage aan lever! 

Na de Kerstvakantie zal Ingeborg de Ruiter starten op de Octopus als directeur. 

Ik vond het een hele leuke periode op de Octopus! Wat een fijn team, leuke kinderen en 

ouders. 

 

Ik wens iedereen een goede samenwerking toe met Ingeborg. 

Verder wens ik jullie hele gezellige feestdagen en een fijne vakantie toe!  

 

Met hartelijke groet,  

 

Jorien Griffioen 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen  

 

Deze maand zijn Naud en Sophie in groep 1 begonnen.  

 

We wensen jullie een hele fijne basisschooltijd toe!!! 

 

 



Ouderinfo nr. 4 – 2018 / 2019 - 3 - 

 

 

 

Nieuwe directeur stelt zich voor 

                                            

 

Even voorstellen....    

 

Mijn naam is Ingeborg de Ruiter en ik woon samen met mijn  

man en onze vier kinderen in de wijk Dieze-Oost.  Een dochter  

van bijna 12, een dochter van 9 en een tweeling (j/m) van  

net 7. In mijn vrije tijd bak ik graag taarten, vind ik het heerlijk  

om te lezen en erop uit te gaan met mijn gezin.    

 

Vanaf januari kom ik als directeur werken op de Octopus. Ik werk nu nog als 

teamleider op de Koningin Emmaschool, een grote school in de Wipstrik. Ik maak er 

deel uit van het managementteam en heb de afgelopen jaren veel verschillende 

taken binnen de school mogen uitvoeren. Altijd met veel plezier, maar in 

toenemende mate wilde ik graag met een eigen team samen bouwen aan goed 

onderwijs. Drie jaar geleden ben ik daarom begonnen met de opleiding tot 

schoolleider en in januari heb ik mijn diploma schoolleider vakbekwaam behaald.  

 

Toen ik in september zag dat er op de Octopus een nieuwe directeur werd gezocht, 

was ik meteen enthousiast. Ik krijg energie van het onderwijs en hier ligt echt mijn 

hart. Mijn uitgangspunt is dat we met elkaar goed onderwijs geven aan kinderen. 

Als directeur wil ik dit op een goede manier faciliteren, begeleiden en organiseren 

en daar wil ik op de Octopus mijn talenten voor inzetten. Niet alleen, maar met 

elkaar. Daar heb je als school iedereen bij nodig.   

 

In principe zal ik er na de kerstvakantie iedere dag zijn. Ik heb er in ieder geval 

veel zin in en kijk ernaar uit u in januari te ontmoeten.  

 

Hartelijke groet, Ingeborg de Ruiter  

  

 

Gezocht! Computers voor de school 

Hergebruik computers! 

Op de Octopus maken we al een aantal jaar dankbaar gebruik van afgeschreven 

computers uit het bedrijfsleven. Ook in het computerlokaal worden deze computers 

ingezet. We merken dat de computers die nu in gebruik zijn aan vervanging/modernisering 

toe zijn. Mocht er binnen uw bedrijf binnenkort nieuwe hardware aangeschaft worden, 

omdat de oude computers zijn afgeschreven of kent u misschien iemand waar dit gaat 

gebeuren? Wilt u dan aan ons denken?? In het onderwijs kunnen deze computers vaak 

nog mooi een ronde mee!!  Als u iets weet kunt u mailen naar directie-octopus@ooz.nl 

Alvast bedankt! 

mailto:directie-octopus@ooz.nl


Ouderinfo nr. 4 – 2018 / 2019 - 4 - 

 

 

 

Bericht van de MR 

Op 6 november was de tweede Medezeggenschapsraad (MR) vergadering van dit 

schooljaar. We begonnen met de tussenschoolse opvang (TSO), om met de manager 

kinderopvang van Doomijn Elly van Holland te bespreken wat er speelt.  

Op onze school valt voor Elly op dat er zoveel kinderen overblijven. Er is daarmee 

behoefte aan vrijwilligers die kunnen helpen, aangestuurd door Doomijn medewerkers.  

In de vorige ouderinfo werden hier al vrijwilligers voor gevraagd. Daarnaast zijn er nog 

een aantal kwaliteitsverbeteringen aangezet. 

 

Daarna hebben we gesproken over de prioriteiten die we als MR dit jaar willen stellen.  

We vinden met name belangrijk: 

 De ouderbetrokkenheid (welke vorm willen we dat gaan gieten, bijvoorbeeld de 

gesprekscyclus tussen ouders en leerkrachten),  

 TSO (vinger aan de pols houden),  

 Sociaal emotionele ontwikkeling in de klas (hoe wordt het vormgegeven in 

verschillende groepen, wel of geen methode aanschaffen, borgen voor inspectie). 

 

De volgende MR-vergadering is 18 december. Dan gaan we het hebben over het eerste 

prioriteit punt, de ouderbetrokkenheid. 

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. 

 

 

 

Afscheid en vervanging juf Henny Willems 

Juf Henny Willems neemt afscheid van het onderwijs en de Octopus.  

Na de Kerstvakantie zal juf Bernadette de taken van juf Henny  

overnemen. Dit betekent dat Juf Bernadette dan fulltime voor  

groep 4 staat. U heeft allemaal via de mail een uitnodiging 

ontvangen voor het afscheid van juf Henny. 

 

Op donderdagmiddag 13 december tussen 15.15 en 16.15 uur 

bent u van harte welkom! 

 

 

 

 

 

mailto:mr.obs.octopus@gmail.com
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Bericht van Ouderraad 

Verantwoording ouderbijdragen schooljaar 2017-2018 

 

Het afgelopen schooljaar heeft de Ouderraad een positief resultaat behaald van € 393, 

waar een tekort was begroot van € 380. Het positieve resultaat is hoofdzakelijk 

veroorzaakt door een hoger ouderbijdrage. Afgelopen jaar heeft circa 98% van de ouders 

de ouderbijdrage betaald. In de begroting is uitgegaan van 95%. Daarnaast is de instroom 

van leerlingen hoger dan begroot. De grootste afwijking in de kosten betreft het eindfeest. 

Dit is een bewuste keuze aangezien we in het jaar 2016-2017 een goedkoper eindfeest 

hebben gehouden.  

 

Gezien de realisatie van het afgelopen jaar stelt de Ouderraad voor om de ouderbijdragen 

voor het jaar 2018-2019 niet te verhogen. Daarmee blijven we voor het 4e achtereen 

volgende jaar op een bedrag van € 47 voor groep 1 tot en met 6 (is inclusief schoolreis) 

en € 72 voor de groepen 7 en 8 (is inclusief schoolkamp). 

 

Mocht u over de onderstaande verantwoording vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met de penningmeester van de Ouderraad (ouderraaddeoctopus@gmail.com). 

 

Verantwoording Ouderbijdragen / kosten  
  

         

Opbrengsten Begroot Werkelijk  Verschillen 

Ouderbijdrage 12.626 13.596  971 

         

Kosten        

Sinterklaas 1.200 1.227  -27 

Kerst 500 554  -54 

Pasen 350 415  -65 

Schoolreis 5.500 5.365  135 

Schoolkamp 2.850 2.987  -137 

Motivatiepot 225 250  -25 

Sportevenementen 75 14  61 

Veldenloop 80 51  29 

Eindfeest 900 1.230  -330 

Afscheid groep 8 500 416  84 

Monument 150 134  16 

Ouderraad 400 330  70 

Versiergroep 75 37  38 

Luizenteam 25 14  11 

Kosten bank 175 179  -4 

         

Totaal 13.005 13.203  -198 

         

Resultaat -380 393  772 
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Sinterklaasfeest 5 december 2018 

Woensdagochtend was het zover: Sinterklaas kwam een bezoek brengen op de Octopus! 

De kinderen stonden buiten Sinterklaas op te wachten en keken allemaal omhoog naar de 

lucht. Hij had namelijk per brief laten weten dat hij dit jaar met de helikopter zou komen, 

omdat ze het zo druk hadden met cadeautjes rondbrengen en dat Amerigo erg moe was.  

Maar ineens kwam er een Piet de straat in dansen en daarachter kwam een grote tractor 

aanrijden. Sint zat boven in de tractor te zwaaien naar alle kinderen. Hij vertelde dat ze in 

een weiland geland waren en dat de boer ze naar school heeft gebracht.  

Voor de school stond een hele mooie stoel voor Sinterklaas klaar. De kinderen zongen 

luidkeels alle liedjes mee. Na ontvangst van Sint en zijn 3 Pieten gingen alle kinderen de 

school in en kon hij even bijkomen van deze feestelijke ontvangst. Daarna is hij bij alle 

juffen, meesters en kinderen in de klassen van de onderbouw langsgegaan. De kinderen 

hebben voor de Sint gezongen en een aantal deden ook kunstjes of lazen een zelfgemaakt 

gedicht voor. De kinderen kregen van de pieten lekkere pepernoten en een grote zak met 

cadeautjes! 

 

Bij de bovenbouw hadden de kinderen Sinterklaas goed geholpen en waren er weer super 

mooie surprises met gedichten gemaakt. Tussendoor kregen alle kinderen limonade met 

een speculaasje. Tot slot van de ochtend werd het feest in de bovenbouw traditioneel 

afgesloten met een polonaise van de kinderen, juffen, meesters en de Pieten! Dank ook 

aan alle ouders die geholpen hebben om er weer een spetterend feest van te maken! 

 

 

       
 

Oproep! 
Nieuwe schmink ouders gevraagd voor Sinterklaas en zijn Pieten. Voor 

volgend jaar zijn we op zoek naar nieuwe ouders die kunnen helpen met 

schminken vroeg in de ochtend op 5 december. Er is een mogelijkheid 

om een schmink cursus te volgen. Aanmelden of voor meer informatie 

kunt u mailen naar leden van de Ouderraad: 
ouderraaddeoctopus@gmail.com 

 

mailto:ouderraaddeoctopus@gmail.com
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Gezocht! Vrijwilligers voor de Tussenschoolse opvang 

 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang, namens 

Doomijn kinderopvang 

 

Op de Octopus is het mogelijk om de kinderen tussen de middag te laten overblijven.  

Om de organisatie verantwoord rond te blijven krijgen, zijn we op zoek naar nieuwe 

actieve vrijwilligers. Vandaar deze oproep. Wil je zelf helpen of ken je iemand die wil 

helpen, je hulp is nodig.  

 

Wat betekent het om vrijwilliger te zijn? Wat krijg je ervoor terug? En hoe vaak moet je 

minimaal inzetbaar zijn? Hierover willen we jullie informeren. 

De vrijwilligers houden, tijdens het eten en het spelen, samen met de pedagogisch 

medewerkers vanuit Doomijn, toezicht op de kinderen. Ze werken mee aan een goede 

sfeer en spelen zelfs af en toe een potje voetbal mee. Het fijnste zijn vrijwilligers met een 

band met de Octopus. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, stagiaires of bekenden zijn nu ook 

al vrijwilliger. Zij vinden het leuk om met kinderen om te gaan. Kunnen bemiddelen bij 

incidentjes. Spreken kinderen aan op hun gedrag. 

 

Op basis van een rooster, is van tevoren bekend wanneer je wordt ingezet. Dit gebeurt in 

samenspraak met de coördinator Martine Borgmeier. 

 

 Je kunt zelf kiezen of je dagelijks, wekelijks of zelfs maandelijks kunt/wilt 

overblijven.  

 De tijden van het overblijven zijn van 11.45 uur tot 13.00 uur. Graag iets eerder 

aanwezig voor de nodige voorbereidingen.  

 Als overblijfkracht krijg je een (vrijwilligers)vergoeding (10 euro per keer, je mag 

tot 1500 euro per jaar en 150 euro per maand vrijwilligersvergoeding ontvangen 

zonder hier belasting over te hoeven betalen). 

 Op het moment dat je zelf wordt ingezet, mogen eigen kinderen gratis overblijven 

 Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht, maar wordt 

vergoed. Er kan niet gewerkt worden voordat de VOG binnen is. 

 Er wordt van je verwacht dat je deel gaat nemen aan korte scholings- en overleg 

momenten welke elk jaar door Doomijn zullen worden georganiseerd. De scholing is 

gericht op de tussen schoolse opvang en gaat over communicatie en omgang met 

kinderen.  

 Er wordt gewerkt met een inwerkperiode. Tijdens deze periode kan van beide 

kanten gekeken worden of de inzet bevalt en wordt er gesproken over 

verwachtingen en inzetschema’s. 

 

Wil je meer weten? Kom eens kijken of neem contact op met Martine Borgmeier 

Mail: tso.provincieroute@doomijn.nl, Telefoon: 06-52377198 

 

 

 

mailto:tso.provincieroute@doomijn.nl
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Familievoorstelling door het Zwols Symfonie Orkest 

 

Ga mee op muzikaal winteravontuur met de Sneeuwman. Op zaterdag 26 januari 2019 

speelt het Zwols Symfonie Orkest een voorstelling voor het hele gezin. Het verhaal  

‘The Snowman’ van Raymond Briggs, op muziek van Howard Blake. Een meeslepend en 

ontroerend avontuur van een kleine jongen en zijn sneeuwpop, verteld door Alice 

Zwolschen. En het mooie is, kinderen mogen meespelen met het prachtige lied ‘Walking in 

the air’. Zoek maar eens op youtube.  

 

Lijkt je dit waanzinnig leuk om te doen, beheers je enkele basisvaardigheden op je 

instrument en kun je van bladmuziek lezen, geef je dan nu op via 

info@zwolssymfonieorkest.nl. Graag vermelden: naam, adres, e mailadres, 

telefoonnummer, muziekinstrument en leeftijd. Meer informatie is te vinden op 

www.zwolssymfonieorkest.nl. We zijn op zoek naar kinderen die één van de volgende 

instrumenten kunnen bespelen; viool, cello, contrabas, dwarsfluit, klarinet, hobo, fagot, 

hoorn of trompet.  

 

En zeker ook als je nog geen instrument bespeelt, ben je van harte uitgenodigd om te 

komen luisteren. Doe mee met de muzikale speurtocht en leer alle instrumenten van het 

orkest kennen. Luister, probeer en voel wat muziek allemaal met je kan doen.  

Zaterdag 26 januari aanvang 15.00 te Multifunctioneel Centrum SIO Zwolle, 

Thorbeckelaan 2. Kaarten zijn te reserveren via www.zzuit.nl. 

 

 

Wijkboerderij de Schellerhoeve start met de Scharrelclub 

 

Vindt uw kind het ook leuk om met dieren bezig te zijn of wilt uw dat uw kind meer in 

aanraking komt met de natuur en de dieren op de boerderij! Dan is uw kind elke 

woensdag van harte welkom van 14:00 tot 15:30 uur. De Wijkboerderij de Schellerhoeve 

start 9 januari 2019 met de Scharrelclub en is bedoeld voor de kinderen uit de groepen 1 

t/m 4.  

 

Programma: 

De Scharrelclub heeft als thema de seizoenen van het jaar.  

- We starten met knutselen 

- Daarna een gezamenlijk spel 

- Tot slot de dieren voeren op de boerderij. 

Kosten: 

€1,-  per keer of een strippenkaart voor €5,- voor 8 keer.   

 

Adres:  

Schellerpark 101 te Zwolle 

 

 

mailto:info@zwolssymfonieorkest.nl
http://www.zwolssymfonieorkest.nl/
http://www.zzuit.nl/
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Undercover boss bijrijder oud papier*1 

Elke 4 weken verruilt een relatie van één van de leerlingen zijn of haar dagelijkse 

beslommeringen voor een korte-één-dags-baan als Bijrijder Oud Papier op een 

vrachtwagen van de ROVA. Zo verdienen we ca. € 1.700,- per jaar extra aan het oud 

papier. Met die € 1.700,- kan de Ouderraad bijvoorbeeld én het sinterklaasfeest én het 

kerstfeest én het paasfeest organiseren of een dansproject voor alle groepen of … 

Wij als lezers hebben geen idee wie deze mensen in werkelijkheid zijn. Hier proberen we 

hun ware identiteit te onthullen. 

 

● Naam: Niek Hofman 

● Relatie met de leerlingen (naam, groep): Vader van Marron (Gr. 8) en Nolan (gr.5) 

● Wat doe je in het dagelijks leven?: Lesgeven, muziek verzorgen als DJ & een app 

ontwikkelen 

● Wanneer reed je mee?: Dinsdag 16 oktober jl. 

● Waarom deed je het?: Om nieuwe werkervaring op te doen! …Nee…😊 om de school 

te steunen! 

● Wat vond je er leuk aan?: Vooruitdenken, je moet regelmatig de straat in kijken en 

uitstappen om verderop de bakken alvast handig (2 aan 2) neer te zetten. Dat in- 

en uit de wagen klimmen leverde ook nog flink wat lichaamsbeweging op ook! En, 

het is gewoon gezellig om met zo’n medewerker een dag op stap te zijn en lekker 

te lunchen op de ROVA. Oh, die enigszins in paniek 

verkerende meneer die geen idee had hoe 4 enorme 

zakken (!) vol papiersnippers in plastic zakken weg 

te krijgen… samen met hem heb ik 3 halflege kliko’s 

gevuld. Hij blij, wij blij. 

● Waar keek je van op?:  

De grootte van het ROVA stortstation... enorme 

hoeveelheden bakken en afval die je daar ziet. Oh, 

en dat ik zo’n ‘pas-op-kinderen-pop’ moest 

bestrijden om bij de bakken te kunnen …. Tsss 😊 

● Waarom raad je het ook anderen aan?: Het is écht 

een gave ervaring, meehelpen aan het netjes houden van de stad. Dat is meer dan 

alleen maar iets voor de school doen, maar ook voor ons mooie Zwolle. 

 

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):  

 8-1, 5-2, 5-3  

 2-4, 30-4, 28-5, 25-6 

 23-7, 20-8, 17-9 

 15-10, 12-11, 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. 

 
*1 De opzet van dit interview is gebaseerd op het SBS6/RTL4-programma ‘Undercover 

Boss’, maar dan net omgekeerd. 

mailto:marcel.rooij@gmail.com

