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Ouderinfo 6 
februari 2019 

   
Website www.obsdeoctopus.nl 

E-mail OR ouderraaddeoctopus@gmail.com  

E-mail MR  mr.obs.octopus@gmail.com  

 

 februari   maart 

     

01   01 Klassenvoorstelling groep 4; rapport mee 

02   02  

03   03  

04   04 Week van de tien minuten gesprekken 

05 OR-vergadering / Oud Papier Actie  05 Oud papier actie 

06   06  

07 Ouderinfo 6  07 Luizencontrole  
Ouderinfo 7 

08   08 Luizencontrole  
Klassenvoorstelling groep 1/2 

09   09  

10   10  

11   11  

12 MR-vergadering  12 OR-vergadering 

13   13 Schoolvoetbaltoernooi, vanaf 13 maart 
voorrondes voor groep 5/6 en 7/8 
Klassenvoorstelling groep 2 

14 Muziekpresentatie groep 5  14  

15 Margedag, kinderen vrij  15 Staking, kinderen vrij 

16   16  

17   17  

18 Voorjaarsvakantie t/m 22 februari  18  

19   19  

20   20  

21   21  

22   22 Verjaardagen leerkrachten 

23   23  

24   24  

25 Inspiratieavond plein/Octotuin 19.30 u.  25  

26   26  

27 MR avond voor ouders 19.30 u. – 21.00 u.  27 Veldenloop  

28   28  

   29 Klassenvoorstelling groep 7 

http://www.obsdeoctopus.nl/
mailto:ouderraaddeoctopus@gmail.com
mailto:mr.obs.octopus@gmail.com
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We zijn alweer in februari beland. De kinderen zijn druk bezig met de halfjaarlijkse toetsen.  

In groep 8 is de toetsperiode alweer achter de rug en volgende week zijn al de adviesgesprekken 

voor het voortgezet onderwijs. 

Nog een ruime week en het is alweer voorjaarsvakantie. De kinderen zullen er wel aan toe zijn.  

In iedergeval heerlijk om naar uit te kijken! 

 

Op de Octopus lopen dagelijks heel wat studenten rond. Fijn dat er 

zoveel jonge mensen hier worden opgeleid voor een baan in het 

onderwijs! Teveel om hier allemaal te noemen, maar voor de laatstejaars 

studenten maak ik een graag een uitzondering.  

Vorige week nam groep 6 afscheid van meester Pascal Stoel, die zijn 

eindstage had afgerond. Volgende week neemt groep 5 afscheid van 

meester Hilbert Vink, ook klaar met zijn laatste stage. Wij wensen beide 

meesters snel een goede en leuke baan binnen het onderwijs toe (en dat 

zal vast geen probleem zijn.). In groep 1 is meester Teon Kanis helemaal 

klaar met zijn eindstage. Tot de zomer mag hij als meester bij groep 1 

blijven. En daar zijn de kleuters (en wij) maar wat blij mee! In groep 7 is 

nu ook officieel meester Jeroen Drop met zijn eindstage begonnen.  

Succes! 

 

Vrije dag 15 februari 

Op vrijdag 15 februari zijn alle leerlingen vrij. Het team gaat dan nadenken over de nieuwe 

schoolplanperiode 2019-2023 die eraan komt. Wat ging er de afgelopen jaren goed, wat moet blijven 

en welke koers willen wij de komende vier jaren op de Octopus varen. Verderop in de nieuwsbrief 

kunt u meer lezen over de MR Ouderavond op woensdag 27 februari. Ik hoop veel van u als ouders 

te ontmoeten en ben erg benieuwd naar uw mening over de Octopus! 

 

Landelijke actieweek en staking 11-15 maart  

In de week van 11 maart voeren een aantal bonden, waaronder de Aob en FNV Onderwijs, actie voor 

meer investeringen in het onderwijs. Bijzonder is dat er actie wordt gevoerd van basisscholen tot 

universiteiten. Als afsluiting van de actieweek hebben de betrokken bonden voor 15 maart 

aanstaande een landelijke staking aangekondigd voor alle onderwijssectoren. 

Ik heb een inventarisatie gedaan onder de leerkrachten van de Octopus. De actiebereidheid is zo 

groot dat ik heb besloten dat de school die dag gesloten is en er geen les kan worden gegeven.  

Kinderen die bij Doomijn op de BSO zitten kunnen die dag gebruik maken van een extra dag 

vakantieopvang. Ouders moeten dit zelf met Doomijn regelen.  

Als school moeten we wel de kinderen opvangen waarvan ouders niet in de gelegenheid zijn dit zelf 

te regelen.  Mocht u als ouder de opvang niet zelf geregeld kunnen krijgen, kunt u dit doorgeven aan 

de leerkracht(en) van uw kind.  
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Veiligheid  

Er worden veel kinderen met de auto naar school gebracht of opgehaald. 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. 

Nog even de verkeersregels: op een verhoogd wegdek mag niet worden geparkeerd. Ook op een 

kruising (of t-splitsing zoals voor de school) mag niet worden geparkeerd op een afstand van minder 

dan vijf meter daarvan. 

 

Hoofdluis 

Ook in deze winterperiode zijn de luizen helaas nog niet de school uit. Met het luizenteam heb ik 

afgesproken dat we het luizenprotocol gaan aanpassen en de afspraken/tips weer onder ieders 

aandacht gaan brengen.  Mocht u thuis erachter komen dat uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan 

altijd doorgeven aan de leerkracht van uw kind? Elke week zelf uw kind even controleren scheelt al 

heel veel!  

 

Mocht er iets zijn wat u wilt bespreken dan kunt u altijd een afspraak maken. In urgente gevallen ben 

ik telefonisch bereikbaar via onderstaand nummer.  

 

Hartelijke groet, Ingeborg de Ruiter  

06-8116 2199 

 
 

NIEUWE LEERLING 

Deze maand is Gijs in groep 1 begonnen. 

 

We wensen jou een heel fijne basisschooltijd toe! 
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BELANGRIJK: VOORAANMELDING BROERTJES/ZUSJES OP DE OCTOPUS  

Voor ons als school is het heel belangrijk om te weten hoeveel 
kinderen er in een jaar bij ons op school starten. Hierop baseren wij 
onze begroting, maar ook de formatie (indeling van de 
groepen/leerkrachten) per jaar.  
 
Momenteel is het zo dat wij heel laat aanmeldingen krijgen van 
broertjes en zusjes van kinderen die al op de Octopus gestart zijn.  
 
Graag willen wij u bij deze vragen om broertjes/zusjes die nog dit 
schooljaar vier jaar worden, maar ook volgend schooljaar vier jaar 
worden, al bij ons aan te melden door het invullen van een 
vooraanmelding.  
 
Het vooraanmeldingsformulier kunt u downloaden via onze website: https://obsdeoctopus.nl/wp-
content/uploads/sites/15/dlm_uploads/2019/01/vooraanmeldingsformulier-voor-kinderen-jonger-
dan-3-jaar-en-9-maanden.pdf  
Ook is hier het begeleidend schrijven met de verdere toelichting op de brief te vinden.  
 
Mocht u liever een papieren versie van de vooraanmelding hebben, dan kunt een mailtje sturen naar 
administratie-octopus@ooz.nl  
 
Zodra uw kind dan 3 jaar en 9 maanden wordt, zorgt onze administratie voor de verdere stappen 
rondom de start op school. Het formulier kan bij een van de leerkrachten worden ingeleverd.  
 
Alvast heel erg bedankt! 

 

TIENMINUTENGESPREKKEN 

Op dit moment zijn de kinderen nog druk bezig met de halfjaarlijkse Cito-toetsen.  
Na de voorjaarsvakantie, op vrijdag 1 maart krijgt uw zoon/dochter het rapport mee. De week erna is 
het weer tijd voor de tienminutengesprekken (groep 1 t/m 7). Vanaf nu willen wij deze gesprekken 
online door u als ouders laten inplannen.  
 
Door het online inplannen heeft u als ouder veel meer mogelijkheden 
om een tijd te kiezen die u goed uitkomt. Voor de leerkrachten scheelt 
het niet hoeven uitzoeken van alle papieren briefjes een hele boek 
werk! 
Uw zoon/dochter krijgt na de voorjaarsvakantie een briefje mee met 
daarop de inloggegevens.  U krijgt van ons dan ook een aparte e-mail 
met verdere uitleg.  
 
Met vriendelijke groet,  
het team van de Octopus.  

 
 
 

https://obsdeoctopus.nl/wp-content/uploads/sites/15/dlm_uploads/2019/01/vooraanmeldingsformulier-voor-kinderen-jonger-dan-3-jaar-en-9-maanden.pdf
https://obsdeoctopus.nl/wp-content/uploads/sites/15/dlm_uploads/2019/01/vooraanmeldingsformulier-voor-kinderen-jonger-dan-3-jaar-en-9-maanden.pdf
https://obsdeoctopus.nl/wp-content/uploads/sites/15/dlm_uploads/2019/01/vooraanmeldingsformulier-voor-kinderen-jonger-dan-3-jaar-en-9-maanden.pdf
mailto:administratie-octopus@ooz.nl
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DATUM VELDENLOOP WORDT VERPLAATST       

In de jaarkalender staan aangegeven dat de veldenloop dit jaar op 20 maart gepland is. Op deze dag 
is ook het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5 en 6. Daarom wordt de veldenloop verplaatst 
naar woensdag 27 maart. 

 

MR OUDERAVOND OP WOENSDAG 27 FEBRUARI TUSSEN 19.30 EN 21.00 UUR 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Op dit moment is de directie van de 
Octopus hard bezig met het opstellen 
van het nieuwe meerjarenplan. Hierbij 
wordt naast de inbreng van leraren en 
leerlingen ook de inbreng van ouders 
meegenomen. Als MR zijn wij gevraagd 
de visie van de ouders in te brengen. Dat 
kunnen we natuurlijk niet alleen.  

Daarom nodigen wij jullie uit op woensdagavond 27 februari om samen met ons de belangrijkste 
punten voor het meerjarenplan te benoemen.  

Op deze avond willen we met jullie de belangrijkste positieve en verbeterpunten in kaart brengen. 
Daarvoor is het fijn als je al voor jezelf duidelijk heb wat je bij onze school belangrijk vindt en waar je 
voor de Octopus verbeterpunten ziet. Maar je mag het op de avond ook bedenken. 

Deze avond is voor ons als ouders de kans om invloed uit te oefenen op de inhoud van het 
meerjarenplan voor de Octopus.  

Onze nieuwe directeur Ingeborg zal zich op deze avond voorstellen en wil graag horen wat wij als 
ouders belangrijk vinden. 

De bijeenkomst begint om 19.30 en loopt tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. 

Aanmelden is niet nodig. We hopen dat je de tijd neemt om te komen en je mening te delen!  

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn maar wel je mening willen delen dan kan dat via ons e-mail 
adres mr@octopus.nl. Maar natuurlijk zien we je, voor een toelichting en goede discussie, liever op 
de avond zelf!  

Hopelijk tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Klaas Jan Wierda 
Michèle van Haaften 
Marianne Blaauwgeers-Brekkedalen 

mailto:mr@octopus.nl
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KINDERRAAD/KINDERWIJKPLATFORM 

We hebben een rondleiding gekregen in het stadshuis. We gingen 
beneden verzamelen en toen gingen we eerst naar de 
burgemeester. Daarna mochten we allemaal vragen stellen en 
ook selfies maken.  

Toen we klaar waren gingen we 
naar de raadzaal en daar 
konden we ook vragen stellen 
over wat er allemaal daar 
gebeurt en er was ook bij iedere 
stoel een microfoon en als je dan op de rode knop drukte ging de 
microfoon aan en als iemand aan het praten was konden de 
anderen niet praten en dan praten ze niet door elkaar.  
 
En toen moesten we een probleem oplossen over hondenpoep en 
daar gingen we allemaal over discussiëren, maar niet te lang want 

de wethouder moest ook nog weg naar Utrecht om iets te 
bespreken, dus ging een andere man ons meenemen naar de 
verdieping daar onder en daar was het oude stadshuis en daar kan 
je nu trouwen. Er was ook nog een kelder en daar was vroeger een 
gevangenis.  
Daar stond ook een bar met barstoelen en daar kon je bier drinken, 
maar ik denk niet dat ze dat vroeger ook mochten drinken in de 
gevangenis. In de andere kamer had je kettingen waar je vroeger 
aan werd gehangen tot dat je iets zei over of je het zelf had gedaan 
of iemand anders maar nu word het soms gebruikt als 
vergaderkamer en er hangt ook een digibord. 
En ik vond het heel interessant en leuk. 
 
Geschreven door Boyd Soesman uit groep 7 

DE INSTALLATIE KINDERRAAD 

Ik ging samen met mijn ouders naar Reset een jongerencentrum. Boyd was er niet, hij was ziek.  
Ik kwam daar aan en Rtv Focus was er ook dat is een soort van tv maar dan op internet en het gaat 
over Zwolle. Er waren allemaal kinderen van allemaal andere scholen. Die in de kinderraad zitten.  
De wethouder was er ook. We begonnen met een presentatie van het oude kinderwijk platform. 
Daarna ging de wethouder nog een presentatie geven. Daarna mochten we zelf aan het werk gaan. 
Er stond een hele lijst met problemen die mensen hadden opgestuurd. We gingen in groepjes aan 
het werk. Er waren ook een paar ouders in elk groepje. Wij hadden het probleem dat er veel rommel 
op straat ligt. Wij hadden bedacht er mooi versierde prullenbakken met als je er wat in gooit net 
zoals bij de Efteling bij holbolle Gijs dat er een geluidje uit komt zodat het veel leuker is om dingen 
weg te gooien. En dat er meer blikkenvangers komen. En dat je meer mensen er op moet aan 
spreken als mensen iets op de grond gooien. Toen we daarmee klaar waren moesten we het 
presenteren. Toen we daarmee klaar waren gingen ze ons installeren. We kregen allemaal een 
diploma daar moesten we onze handtekening onder zetten. Daarna gingen we nog een foto maken. 
En toen moesten we weer op onze plek zitten toen sloten we het af en gingen we allemaal naar huis. 
Ik vond het heel leuk en interessant. Ik vond het allerleukst om het probleem op te lossen. 
           
Geschreven door Merle Schrama uit groep 7    
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BERICHT VAN DE OUDERRAAD 

Eerder hebben we gecommuniceerd dat we de ouderbijdrage in twee perioden zouden innen.  
Door omstandigheden en herinrichting van de incassoadministratie heeft de inning van oktober nog 
niet plaats gevonden. We hebben nu een incasso ingestuurd voor het gehele bedrag in deze maand.  
 
Mocht dit grote problemen opleveren dan kun u een bericht sturen aan  
ouderraaddeoctopus@gmail.com 

 

NIEUWS UIT GROEP 6  

Rova  
Wil je weten wat er gebeurd is tijdens onze reis naar de Rova en wat er daarna gebeurde? 
Lees het hier!  
 
Het was ongeveer lunchtijd toen de bus ons kwam ophalen. In de bus keken we een 
informatiefilmpje over de Rova. Toen we aankwamen kwam er een mevrouw ons ophalen en ze gaf 
ons een soort spreekbeurt over Rova, daarna gaf ze ons een rondleiding op het buitenterrein. 
Vervolgens deden we een quiz. Sanne had de gouden container gewonnen. Tenslotte gingen we 
weer terug met de bus. Het was een mega interessante dag.  
Geschreven door Elaine groep 6  
 
De Rova  
We gingen met een speciale bus naar de Rova. Toen we in de bus zaten speelde er een filmpje af.  
Als je goed oplette wist je beter de vragen bij de quiz. Toen we aankwamen kwam er een mevrouw in 
de bus van de Rova. Ze nam ons mee naar een zaal. Daar kregen we drinken en ontbijtkoek. En ze 
vertelde ons allemaal dingen over de Rova. Na ongeveer een halfuurtje gingen we naar buiten.  
We keken naar allemaal verschillende soorten afval. En we leerden hoe dat werd gebruikt. Ten slotte 
gingen we met de bus terug. 
Geschreven door Eva groep 6 
 

LIO-STAGE JEROEN DROP EN MINDFULNESSLESSEN ANNETTE RIEMERSMA 

Jeroen Drop is begonnen met zijn Lio- (afstudeer) stage. Van maandag t/m woensdag draait hij 
zelfstandig groep 7. 
 
Na de Cito-weken zal juf Annette dan op de maandagen weer in alle groepen mindfulness lessen 
geven. Eerst 8 weken in de bovenbouw, daarna 8 weken onderbouw. 

 

KLEINE OPRUIMING 

Op school hebben we een aantal schoolposters (provincies, geschiedenis etc.) met 
wat lichte waterschade.  
Ook hebben we nog wat andere spullen opgeruimd. Zonde om weg te gooien!  
Morgen 8 februari ligt alles in de hal van de bovenbouw. Mocht u belangstelling 
hebben kom gerust even kijken.  
 
Er staat een potje voor een kleine vrijwillige bijdrage bij de conciërge. 

mailto:ouderraaddeoctopus@gmail.com
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GEVONDEN VOORWERPEN 

Er liggen veel gevonden voorwerpen bij ons op school. Op donderdag  

14 februari a.s. van 8.00  – 15.30 uur kunt u kijken of er nog spullen van  

uw zoon/dochter tussen liggen.  

 

In de onderbouw worden de gevonden voorwerpen voor het podium  

uitgestald. In de bovenbouw liggen de gevonden voorwerpen op tafels  

in de open ruimte. Spullen die na 14 februari niet zijn opgehaald,  

worden naar een goed doel gebracht. 

 

 

DE OCTOTUIN EN EEN GROEN SCHOOLPLEIN VOOR DE OCTOPUS 

Terwijl ik dit schrijf komt de regen met bakken tegelijk uit de lucht. De lente lijkt nog ver weg. Toch 

wil ik u heel graag enthousiast maken voor het volgende! 

In gesprekken die ik de afgelopen weken heb gehad werd mij duidelijk dat er achter de school een 

‘Octotuin’ ligt. Een aantal jaren geleden is dit uit een prachtig buurtinitiatief ontstaan en heeft een 

actieve groep buurtbewoners, samen met leerkrachten van de Octopus, hier heel wat uurtjes 

ingestoken. Nu, een aantal jaren later is 

de Octotuin wat in de vergetelheid 

geraakt.  

Van de leerlingen van onze eigen 

Kinderraad, het team en de Ouderraad 

begreep ik dat er al langer een wens is 

om het schoolplein van de Octopus 

leuker, uitdagender en groener te 

maken.  

Als school willen we onze leerlingen 

leren over duurzaamheid, het milieu en 

klimaat en bovendien is buiten spelen en leren heel gezond.  
 

Hoe mooi zou het zijn als er een verbinding ontstaat tussen de school, het schoolplein en de 

Octotuin? Tussen de buurt, de wijk en de school. Samen met u als ouders? 

Hoe geweldig zou het zijn als straks, in de lente en in het voorjaar, er kinderen zijn die kunnen 

werken, genieten en leren in de Octotuin? Samen met ouders, juffen en meesters, opa’s, oma’s en 

buurtbewoners? 

Hoe gaaf zou het zijn als we wat minder ‘beton’ op het schoolplein hebben en de kinderen van de 

Octopus meer kunnen laten genieten van avontuurlijk en natuurlijk spelen?  

Gezond in de buitenlucht. Leren met je hoofd, hart en handen! 

 

Graag nodig ik u bij deze uit voor een INSPIRATIEAVOND OP MAANDAG 25 FEBRUARI (meteen na de 

voorjaarsvakantie) van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur op de Octopus. De koffie staat klaar om 

19.15 uur.  
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Samen nadenken, brainstormen over mogelijke ideeën voor het schoolplein en de Octotuin. Komt u 

ook?  

Na de brainstormavond willen we een ‘werkgroep’ samenstellen van waaruit alles kan worden 

gecoördineerd. Ook als u tijdens deze avond verhinderd bent, maar wel graag wil meedenken of 

meehelpen horen wij heel graag van u! 

 

Namens de Ouderraad, Wijkvereniging Zwolle-Zuid, team en buurtbewoners, 

Ingeborg de Ruiter (directie-octopus@ooz.nl)  

 

 

 

 

GEZOCHT: 

 mensen met groene vingers of juist niet 

 meedenkers en/of meehelpers  

 klussers en creatievelingen 

 opa’s en oma’s die tijd hebben en willen helpen 

 mensen die willen nadenken over bijvoorbeeld subsidies/crowdfunding/sponsoring 

 mensen die actief zijn in de groene sector 

 mensen met contacten of een netwerk (groen, gemeente, wijk)  

 kortom: enthousiaste vaders en moeders, opa’s en oma’s en buurtbewoners 

 
 
 
 

De Octotuin een aantal jaren geleden 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:directie-octopus@ooz.nl
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TEGEL ERUIT, PLANT ERIN!               OPROEP AAN DE LEERINGEN (en ouders..) 

Maak jij het schoolplein van de Octopus ook een beetje groener? Lever op zaterdag 23 maart tussen 
10.00 en 15.00 uur een tuintegel in bij Intratuin (bij de Ikea) en ontvang 2 gratis vaste plantjes! 
Maximaal één tegel per klant.  

Meester Eric en Meester André, onze conciërges, gaan tussen 18-22 maart alvast wat tegels van 
het schoolplein eruit halen. Kom jij een tegel ophalen voor plantjes voor de Octopus?  

Het is belangrijk om de natuur in balans te houden; niet alleen met planten maar ook met vogels, 
vlinders, bijen en andere insecten. Door je tuin bij- en vlindervriendelijk te maken, nodig je ze 
eigenlijk uit om in je tuin te komen. Stel dat we dat nou niet doen, dan gaat het bestaan van deze 

beestjes echt heel erg 
achteruit. Kijk maar eens 
naar de tuinen die alleen 
tegels en een schutting 
hebben, hier zie je bijna 
geen vlinders meer 
fladderen. En dat geeft juist 
zo’n lekker zomers 
vakantiegevoel. 

 

AFSTUDEERONDERZOEK EENZAAMHEID BIJ KINDEREN VAN 8-12 JAAR IN ZWOLLE 

Mijn naam is Ines Boerema en ik ben vierdejaars student pedagogiek aan het Windesheim. 
Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar de eenzaamheid bij kinderen van 8 t/m 12 jaar, 
die in Zwolle wonen.  
 
Op dit moment begint er steeds meer bekend te worden over eenzaamheid bij jongeren, 
maar over kinderen onder de 12 jaar is er nog weinig bekend. Met dit onderzoek wil ik 
samen met Humanitas Match Zwolle kijken waar we kunnen inspelen op de behoefte binnen 
Zwolle. Om hier een beter beeld over te kunnen krijgen, heb ik uw hulp nodig.  
 
Is uw kind tussen de 8 en 12 jaar? Zou u dan samen met uw kind deze enquête willen 
invullen?  
https://nl.surveymonkey.com/r/R3FH9P7  
 

 

Eenzaamheid kinderen 8 t/m 12 jaar in 

Zwolle 
Take this survey powered by surveymonkey.com. Create your  

own surveys for free. 

nl.surveymonkey.com 

 
De enquête is anoniem  en duurt maximaal 5 minuten. 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/R3FH9P7
https://nl.surveymonkey.com/r/R3FH9P7
https://nl.surveymonkey.com/r/R3FH9P7
https://nl.surveymonkey.com/r/R3FH9P7
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Dankzij uw hulp zouden we de eenzaamheid tijdig kunnen tegengaan.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ines Boerema 
Student pedagogiek Windesheim 
Humanitas Match Zwolle 
 
 

WIJKBOERDERIJ DE SCHELLERHOEVE START MET DE FARMCLUB 

Vindt uw kind het ook leuk om met dieren bezig te zijn of lijkt het u leuk dat uw kind meer in 
aanraking komt met de natuur en de dieren op de boerderij?  
Dan is uw kind iedere woensdag van harte welkom bij de activiteiten van de Farmclub, tussen 14:00 
tot 15:30 uur (m.u.v. schoolvakanties).  
 
De Farmclub is bedoeld voor kinderen uit de groepen 1 t/m 4.  
 
Programma: 
De Farmclub hanteert met name de seizoenen van het jaar tijdens het knutselen/de activiteiten. De 
activiteiten die we doen zijn: 

- Knutselen; 

- Spelletjes binnen en buiten;  
- Dieren voeren. 

Kosten: 
€1,-  per keer of een strippenkaart voor €5,- voor 8 keer.   
 
Adres:  
Schellerpark 101 te Zwolle 
 

UNDERCOVER BOSS BIJRIJDER OUD PAPIER*1 **MET EEN PRIMEUR** 

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. 
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● Naam: Tessa 

● Relatie met de leerlingen (naam, groep): moeder van Mason gr 7 en Fay groep 4 

● Wat doe je in het dagelijks leven?: verkoopcoördinator bij Etos. 

● Wanneer reed je mee?: 5 februari 

● Waarom deed je het?: Ik wou het al heel lang, sinds kort is dinsdag mijn vrije dag. Kleine 

moeite en een groot gebaar voor de school en kinderen was mijn motto. 

● Wat vond je er leuk aan?: IK mocht op pad met de enige vrouwelijke chauffeur. *** PRIMEUR 

SINDS HET BESTAAN VAN BOPPERS: 2 DAMES OP DE TRUCK *** Wel stoer hoe deze vrouw 

alles met uiterste precisie deed! Zo makkelijk als het lijkt bakken legen…….zo anders is het, 

weet ik nu. Enorm leuk om te zien/ervaren wat ze allemaal meemaken op zo’n dag. 

● Waar keek je van op?: De chauffeurs komen bijna ogen tekort. Ze moeten alles buiten (straat, 

gevaar) maar ook binnen de cabine (camera’s van het leegproces) continu in de gaten 

houden. Oh ja ik keek ook op van de bergen karton die mensen naast de bakken leggen. Hier 

kunnen ze namelijk niks mee en geeft veel oponthoud.  Maak het kapot en doe het evt. in 

andere halflege bakken is iets wat de chauffeurs graag zien. 

● Waarom raad je het ook anderen aan?: Het is een hele leuke ervaring, een kijkje in de 

werkkeuken van een ander. En de school en dus de kinderen hebben er zoveel aan. Dat zou 

al motivatie genoeg moeten zijn toch? 

 

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):  

 

 5-3 <<<<<< HELLUP!!! 

 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. 
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