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OR-vergadering / Oud Papier Actie
Ouderinfo 6
Klassenvoorstelling groep 4

MR-vergadering

Margedag, kinderen vrij

Voorjaarsvakantie t/m 22 februari

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste dagen als directeur van de Octopus zitten erop! Wat een
warm welkom krijg ik van iedereen! Het is mooi om kennis te maken
met alles wat er op de Octopus gebeurt, en dat is heel wat. Ik heb de
afgelopen dagen al veel handen geschud en kijk ernaar uit om nog meer
over het reilen en zeilen om de Octopus te weten te komen.
Naast de kennismaking met de school ga ik de komende periode vooral
bezig met het nieuwe schoolplan. Afgelopen dinsdag heeft OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs
Zwolle en regio) het nieuwe strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar gepresenteerd. Vanuit
dit plan en de ontwikkelingen op de Octopus van de afgelopen jaren, gaan wij als school aan de slag
om de koers voor 2019-2023 te bepalen. Samen met het team en met u als ouders. Met de MR zal ik
in februari een avond organiseren om hier met u verder over na te denken. De uitnodiging krijgt u
t.z.t.
Voor u is het goed te weten dat ik in principe dagelijks op school te vinden ben. ’s Ochtends probeer
ik zo vaak mogelijk bij een van de ingangen te staan, zodat u als ouders ook gemakkelijk wat aan mij
kunt vragen of vertellen.
Mocht er iets zijn wat u wilt bespreken dan kunt u ook altijd een afspraak maken. In urgente gevallen
ben ik telefonisch bereikbaar via onderstaand nummer.
Hartelijke groet, Ingeborg de Ruiter
06-8116 2199

NIEUWE LEERLINGEN

Deze maand zijn Leah, Annemaud, Olav, Lex, Marena en Nomi in
groep 1 begonnen
We wensen jullie een heel fijne basisschooltijd toe!
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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.
Net voor de kerstvakantie hebben de kinderen genoten van een speciale avond op school. In de
school, die prachtig versierd was in kerststijl, hebben de kinderen in de klas kunnen proeven van de
culinaire creaties van hun klasgenoten (en hun ouders).
Dit gezellige en bijzondere samenzijn van de klas werd afgesloten met een optreden van het schoolen ouder koor. Voor de ouders was er een grote tent opgezet voor de school met heerlijke soep,
glühwein en andere lekkernijen. Hiermee hadden de ouders ook een sfeervol bijeenzijn. De
ouderraad bedankt alle ouders die hebben geholpen om van de kerstviering, inclusief bijbehorende
activiteiten, een succes te maken.

De ouderraad wenst iedereen een spetterend, gelukkig en gezond 2019!
EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Mascha Schram. Sinds dit schooljaar ben ik als Jeugd- en Gezinswerker
vanuit het Sociaal Wijkteam op De Octopus werkzaam.
Bij mij kunnen ouders, kinderen en leerkrachten terecht met vragen over
opgroeien en opvoeden. We gaan in gesprek, kijken samen naar wat er aan de
hand is en bespreken mogelijke oplossingen.
Niet altijd heb ik een antwoord op uw vraag, maar dan zoeken wij samen verder
om het antwoord alsnog te vinden. Soms kan het zijn dat er specialistische
jeugdhulp nodig is en vanuit het Sociaal Wijkteam kan ik er dan voor zorgen dat dit
wordt ingezet.
Daarnaast ben ik vaak aanwezig bij het Ondersteuningsteam van school. Vanuit mijn rol kan ik
meekijken of er ondersteuning gewenst is of kan ik een vraag van ouders in behandeling nemen.
Heeft u vragen voor het Sociaal Wijkteam dan kunt u dit delen met de intern begeleiders Sietse
Aartsma. Ook kunt u mij mailen op m.schram@swt.zwolle.nl of telefonisch contact opnemen op 0655461705.

TYPEVAARDIGHEIDCURSUS VOOR KINDEREN (GROEP 8)
Op donderdag 17 januari wordt op school gestart met het geven van een typevaardigheidcursus. De
cursus bestaat uit dertien wekelijkse lessen en wordt afgesloten met een examen.
De kinderen leren typen, waarbij gelet wordt op een juiste zit- en typehouding en vingerpositie. Het
interactieve typeprogramma is kindgericht en beschikt ook over leuke
typespelletjes!
Startdatum:
donderdag 17 januari
Locatie :
OBS de Octopus
Tijdstip :
15.20 uur
De totale kosten zijn € 149,50 per leerling.
Zin om goed en snel te leren typen, geef je dan voor 14 januari op via anneke@typenxl.nl bij Anneke
Reuvers van TypenXL. Vermeld dan je naam, volledige adres, telefoonnummer en locatie
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VOORLEESONTBIJT 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
Woensdag 23 januari a.s. is het de dag van het “Voorleesontbijt”.
Ook dit jaar doen wij hier op school aan mee.
Er zal naast het voorlezen ook in iedere groep samen worden ontbeten.
We willen u vragen om op 23 januari uw kind het ontbijt mee naar school te laten nemen: eten en
drinken. U weet het beste wat uw kind altijd bij het ontbijt eet.
Wij zouden het heel leuk vinden wanneer u of opa, oma, tante of oom, grote broer of zus zou willen
komen voorlezen in een van de klassen. Dit kan zijn op 23 januari, maar eventueel ook later tijdens
de voorleesdagen (t/m 2 februari.) Wanneer u wilt komen voorlezen, neemt u dan even contact op
met de leerkracht van uw kind om in onderling overleg te kijken wanneer dit het beste uitkomt.
Wij hopen op veel voorleesplezier!
Met vriendelijke groet, de leerkrachten.

VOOR ALLE KASSABONNEN: BEDANKT!
Beste ouders/verzorgers,
Wij willen u namens de leerlingen hartelijke danken voor alle
door u ingeleverde kassabonnen van boeken gekocht in de
Kinderboekenweek bij de Bruna.
Wij hebben de kassabonnen afgelopen week ingeleverd en
mochten voor 20% van het totale bedrag gratis boeken uitzoeken.
We hebben maar liefst 3 mooie boeken uitgekozen.
Hieronder kunt u zien welke boeken het geworden zijn.
Met vriendelijke groet,
Het team van De Octopus.

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
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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

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, te lefoonnummer, 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.
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Zaterdag 26 januari aanvang 15.00 te Multifunctioneel Centrum SIO Zwolle, Thorbeckelaan 2.
Kaarten zijn te reserveren via www.zzuit.nl.

BOPPEN: IT MAKES EVERYBODY HAPPY!
Dinsdag 8 januari 2019.
Vandaag was het weer de dag dat in onze wijk het oud papier werd opgehaald. Het goede nieuws: de
opbrengst van het Oud Papier gaat voor een groot deel naar de school van onze kinderen. Met het
geld organiseert de OurderRaad (OR) leuke / nuttige dingen voor onze kinderen.
Het slechte nieuws: vandaag konden we helaas weer een keer geen BOPper leveren, geen Bijrijder
Oud Papier. En dus worden er door de ROVA extra kosten gemaakt en dat gaat ten koste van onze
opbrengst… Met ca. 250 kinderen op school moeten we toch elk jaar wel 12 ouders kunnen vinden
die een keer een dagje vrij maken om een keer als BOPper aan de slag te gaan???!
Come on and make everybody happy:
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8-1-2019 5-2-2019 Tessa
5-3-2019
2-4-2019
30-4-2019
28-5-2019 Joost
25-6-2019

23-7-2019
20-8-2019
17-9-2019
15-10-2019
12-11-2019
10-12-2019

Pak je agenda erbij, denk-om en geef je op.
Zou super zijn.
Laten we zo ook in 2019 samen de school maken!
Marcel Rooij
marcel.rooij@gmail.com

WIJKBOERDERIJ DE SCHELLERHOEVE START MET DE FARMCLUB
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 Farmclub en
is bedoeld voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4.
Programma: De Farmclub 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
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