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BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S), 

Team 

Meester Jeroen Drop was in februari met zijn Pabo eindstage begonnen in groep 7. Helaas heeft hij 

net voor de voorjaarsvakantie zijn been gebroken en zijn stage moeten beëindigen. Na zijn 

revalidatie gaan we ervan uit dat we hem alsnog een plek kunnen bieden voor zijn eindstage.  

Juf Annette zou tijdens de eindstage van Jeroen in alle groepen lessen Mindfulness gaan verzorgen. 

Gelukkig kan dit wel doorgaan. Meester Casper zal naast de dinsdag en woensdag ook op 

vrijdagochtend in groep 7 gaan werken.  Annette gaat tot de zomer op de vrijdagochtenden de lessen 

alsnog laten plaatsvinden. 

Meester Tony Gruntjes heeft de afgelopen maanden in groep 8 ingevallen. Wij zijn heel blij dat hij tot 

de zomer twee dagen per week bij ons kan blijven. Hij gaat met ingang van volgende week op 

dinsdag in groep 5 werken en vanaf komende vrijdag een deel van de werkdrukvervanging van 

collega’s invullen.  

 

Octotuin/schoolplein   

Het is fijn te zien dat er na de oproep van afgelopen dinsdag al heel wat opgeschreven is op de grote 

vellen die in de school hangen. Deze ideeën nemen we mee in het projectplan.  

Ook met de kinderen gaan we nog nadenken over hun ideale schoolplein en de Octotuin.  

Half maart is er in een klein comité, met afgevaardigden van team, ouders, OR, buurt en wijk verder 

overleg over het projectplan. 

Ondertussen is er aan de ‘achterburen’ van de school via een brief gevraagd of zij er bezwaar tegen 

hebben dat het hek tussen de Octotuin en het plein deels wordt weggehaald. Het is de bedoeling dat 

er een meer natuurlijke afscheiding rond de tuin komt. Als hier bij de directe omwonenden geen 

bezwaren tegen zijn, gaat de gemeente dit, zoals het er nu naar uitziet, binnenkort oppakken. We 

houden u op de hoogte! 

  

Grote Peuter Dag 

Op vrijdag 5 april is de Grote 

Peuterdag. Wij hopen dat er 

heel veel nieuwe ouders en 

kinderen op de Octopus komen 

kijken!  

In de klassen is deze week door 

alle leerlingen een poster 

gemaakt. Uw kind neemt zijn/haar poster begin volgende week mee naar huis. Het zou geweldig zijn 

als deze poster bij zoveel mogelijk gezinnen achter het raam komt te hangen, om in de wijk ook de 

aandacht op onze school en de GPD te vestigen.  

 

Ook krijgen de kinderen tegelijkertijd een flyer mee naar huis. Kent u in de straat een jong gezin, wilt 

u die dan daar door de bus doen? Meer flyers zijn eventueel bij de conciërge op te halen. 
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Wat heel leuk is; de poster is meteen een kleurwedstrijd voor de kinderen van de Octopus. De 

allerleukste posters die ook echt ergens hangen krijgen begin april een prijs. Per bouw zijn er een 

aantal prijsjes. Wij hopen dat u als ouders hier allemaal aan meewerkt! 

Voor de Grote Peuterdag zelf zijn wij nog op zoek naar een aantal ouders die het leuk vinden om ‘s 

morgens op school te komen helpen. Om nieuwe ouders te woord te staan, te helpen bij 

koffie/thee/ranja schenken, te schminken, kortom allerlei hand en spandiensten. Mocht u kunnen en 

willen helpen dan hoor ik graag van u.  Ook als u nog een leuk/creatief idee hebt om de school 

tijdens die ochtend te promoten, laat het vooral weten! 

Scholenonderzoek; 1e plek in Zwolle 

De verplichte eindtoets in groep 8 levert naast resultaten voor leerlingen ook gemiddelde scores voor 

scholen op. De onderzoeksredactie van RTL Nieuws maakt elk jaar een overzicht  van de 

eindtoetsresultaten van basisscholen, ook in Zwolle.  

Zwolle telt maar liefst 41 basisscholen. Het landelijk gemiddelde van alle scholen is gesteld op een 7, 

een ruime voldoende waar niet alle scholen aan voldoen. Maar:  

1. Openbare Basisschool (OBS) De Octopus scoort een 7.9 

Geweldig dat onze school de Octopus op de 1e plek van Zwolle staat. Iets om heel trots op te zijn! 

Lees het artikel gerust eens na op: https://indebuurt.nl/zwolle/nieuws/de-cijfers-zijn-bekend-hoe-

goed-scoort-jouw-basisschool~70435/  

Grote verkeersquiz 

Groep 6 mag komende donderdag met de klas naar de finale van de Verkeersquiz van Zwolle in 

theater Odeon en behoort daarmee tot de acht beste scholen van Zwolle! Deze finale wordt 

gepresenteerd door Bart Meijer, bekend van de Beste Vriendenquiz, het Klokhuis en Zapp Live. 

Spannend of het gaat lukken om te winnen, maar ook het behalen van de finale is een fantastische 

prestatie! 

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. Als afsluiting van de actieweek hebben de bonden voor 15 

maart aanstaande een landelijke staking aangekondigd voor alle onderwijssectoren. Zoals ik al liet 

weten is de actiebereidheid onder leerkrachten zo groot dat ik heb moeten besluiten dat de school 

die dag gesloten is en er geen les kan worden gegeven.  

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 uiterlijk as. 

maandag doorgeven aan de leerkracht(en) van uw kind.  

 

Volgende week ben ik van dinsdag t/m vrijdag in Engeland i.v.m. een studiereis. Aanspreekpunt op 

school is dan Sietse Aartsma, intern begeleider (ib-octopus@ooz.nl)  

 

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 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4609616/cito-toets-iep-route-8-kaart-scoren-scholen-basisonderwijs-onderzoek-rtl
https://indebuurt.nl/zwolle/nieuws/de-cijfers-zijn-bekend-hoe-goed-scoort-jouw-basisschool~70435/
https://indebuurt.nl/zwolle/nieuws/de-cijfers-zijn-bekend-hoe-goed-scoort-jouw-basisschool~70435/
mailto:ib-octopus@ooz.nl
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NIEUWE LEERLINGEN 

Deze maand zijn Celine en Jonathan in groep 1 begonnen. 

 

We wensen jullie een heel fijne basisschooltijd toe! 

 

REMINDER 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. 

 

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! 

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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OUDER GEZOCHT VOOR BEGELEIDING SCHOOLVOETBAL GROEP 3-4 

In februari hebben wij een oproep gedaan onder 
ouders van groep 3-4 voor een begeleider van het 
schoolvoetbaltoernooi.  

Helaas heeft zich geen enkele ouder opgegeven. Als 
er geen begeleider is, kunnen de kinderen van groep 
3-4 NIET MEEDOEN aan het voetbaltoernooi. Daarop 
nogmaals onderstaande oproep: 

 

Ouder gezocht!  
Voor de begeleiding van het schoolvoetbaltoernooi groep 3-4 op woensdag 8 mei 

Net als de voorgaande jaren willen we ook dit jaar de kinderen van De Octopus uit de groepen 3 en 4 
graag de kans geven deel te nemen aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit kan echter alleen als we een 
ouder beschikbaar hebben die als aanspreekpunt namens school bij dit toernooi aanwezig wil zijn die 
middag. De begeleider is geen coach van een team (dit kan wel als er een 2e coach voor dit team 
beschikbaar is), maar deze middag aanwezig als aanspreekpunt namens De Octopus.  
Bij vragen/opmerkingen/bijzonderheden vanuit Sport Service Zwolle bent u het aanspreekpunt. 
 
Daarom de oproep aan u als ouder. Bent u bereid woensdagmiddag 8 mei vrij te houden om als 
begeleider namens school aanwezig te zijn bij het schoolvoetbal toernooi? Dit toernooi vindt plaats 
bij SVI. 
 
Wat verwachten wij van de begeleider? 
U zorgt bij aanvang van het toernooi voor de aanmelding van de teams en bent de hele middag 
aanspreekpunt voor Sport Service Zwolle en coaches van school bij vragen/opmerkingen/problemen. 
Uiteraard is het de taak van de begeleider, samen met de coaches, om ervoor zorg te dragen dat 
kinderen (en ouders) zich deze middag houden aan de fair play afspraken. 

Aanmelden 
Indien u bereid bent deze middag de rol van begeleider op u te nemen, vernemen wij dit graag van u. 
Uw reactie zien we graag uiterlijk VRIJDAG 8 MAART 17.00 UUR tegemoet per mail op  
directie-octopus@ooz.nl 

Met vriendelijke groet, 

Namens sportcommissie De Octopus 

Esther, Baila, Esther en Heidi 

 

LEERKRACHTEN VIEREN HUN VERJAARDAG 

Op vrijdag 22 maart vieren juf Inge (gr. 3), juf Bernadette (gr. 4), juf Hetty (gr. 5),  

Juf Veronique en Marja (gr. 6) en juf Annette (gr. 7) hun verjaardag op school. 

mailto:directie-octopus@ooz.nl
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OCTOTUIN EN SCHOOLPLEINEN VOOR ALLE KLASSEN 

Maandagavond 25 februari zijn we 
met een aantal ouder(s)/verzorger(s) 
van leerlingen en buurtbewoners om 
de tafel gaan zitten om te overleggen 
over de invulling van de Octotuin en 
schoolpleinen voor alle klassen. 
 
We zijn begonnen met een heerlijke 
kop koffie of thee en een 
kennismaking rondje. 
Wie zijn we en wat zouden we graag 
voor onze kinderen en/of buurt zien. 
Waar hebben wij, maar met name de 
kinderen behoefte aan. 
Omdat we met een leuke groep van 
zo’n 15 man waren, hebben we 
besloten om in 2 groepen de Octotuin en het schoolplein een andere invulling te geven. 
Er is vooral gebrainstormd, maar wat duidelijk naar voren is gekomen is dat we de tuin de natuurlijke 
invulling willen blijven geven, maar wel een die makkelijk te verzorgen is.  
De buurt en de school is hier verantwoordelijk voor en om dit zo vloeiend mogelijk te laten verlopen 
lijkt het ons goed om de invulling te versimpelen. Er is bedacht om een groenstrook evenals een 
tegelstrook aan te leggen.  De precieze inhoud van de groen- en tegelstrook kan te zijner tijd nog 
ingevuld worden. Wel zal de groenstrook een organische vorm krijgen. Het zal geen voetbalveld 
worden. 
 
Wat concreet is, is dat het hekwerk tegen het schoolplein verzet of vervangen mag worden. Wij 
hopen op deze manier de tuin nog directer bij de school te trekken, waardoor het toegankelijker 
wordt om ook gebruik te maken van deze mooie ruimte. 
 
Over de speelpleinen, waren we het er met zijn allen over eens, om ook deze een natuurlijke tint te 
geven. Meer groen, minder tegels. Vooral het ‘ontdekken’ lijkt bij ieder hoog in het vaandel te staan. 
We zijn met verschillende ideeën gekomen, zoals een klimboom, een waterplek, een amfitheater, 
wilgentakken, boomstammen etc. 
Maar wat wij ook belangrijk vinden is wat de kinderen zelf zouden aangeven. Wat wil het kind 
eigenlijk? Om hier achter te komen is er besloten om door verschillende creatieve opdrachten de 
kinderen hun eigen speelplein te gaan ontwerpen. Dit zal door de leerkrachten zelf ingevuld worden. 
 
Om ook de ouder(s)/verzorger(s) die er vanavond niet bij konden zijn, maar het interessant vinden en 
of toch graag mee willen helpen, wordt van deze opdrachten een tentoonstelling gemaakt. Zo hopen 
wij , zowel de leerlingen, de buurt als de ouder(s)/verzorger(s) enthousiast te maken voor de 
buitenactiviteiten van het kind en de invulling hiervan. 
Het besluit wat er nu genomen is, is dat er 1 ouder van groep 1, samen met 2 ouders van de OR 
samen gaan bekijken welke subsidies er zijn en bekijkt, op welk budget we uitkomen, zodat we 
daarna met een gerichter plan kunnen komen.  
Hopelijk heb ik op deze manier meer mensen enthousiast kunnen maken om ook eens na te denken 
over de aanpak, het ontwerp en bijvoorbeeld de mogelijkheden om geld in te zamelen, om zoveel 
mogelijk plannen te kunnen bewerkstelligen.  
 
groetjes Annemartien Speckmann, Moeder van Evan groep 1/2 
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NIEUWE STAGIAIRE IN GROEP 1/2 

Hallo ouder(s) / verzorger(s), 
 
Mijn naam is Monique Brouwer. Ik ben 17 jaar en ik ben woonachtig            
in Zwolle Zuid. Ik zit nu in het eerste jaar van Gespecialiseerd 
Pedagogisch Medewerker niveau 4 op Deltion.  
Het aankomende half jaar loop ik elke donderdag stage in groep 1/2. Ik 
heb voor deze school gekozen, omdat ik vaak genoeg in deze school 
geweest ben omdat mijn zusje ook op de Octopus zit.  
Vandaar dat ik een goede indruk heb van de school.  
 
Ik heb er veel zin in! 

 

 

 

 

 

 

GROTE PEUTERDAG VRIJDAG 5 APRIL 
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TEGEL ERUIT, PLANT ERIN!                OPROEP AAN DE LEERLINGEN (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. 

 

INLOOPSPREEKUUR SOCIAAL WIJKTEAM OP DE OCTOPUS 

Mijn naam is Mascha Schram. Sinds dit schooljaar ben ik als Jeugd- en  

Gezinswerker vanuit het Sociaal Wijkteam op De Octopus werkzaam.  

Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen met vragen over opgroeien en  

opvoeden bij mij terecht. 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. 

Vanaf vrijdag 22 maart houd ik een inloopspreekuur in het kamertje naast de 

ingang van de onderbouw (8.00 -8.45 uur). Loop gerust eens binnen als u 

vragen heeft! 

mailto:m.schram@swt.zwolle.nl
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MELD JE NU AAN VOOR DE KIDSRUN IN ZWOLLE-ZUID! 

Op zaterdag 13 april 2019 wordt de 10 Mijl van 
Zwolle-Zuid georganiseerd. Voorafgaand aan dit 
evenement wordt de KidsRun voor kinderen van zes 
tot en met twaalf jaar gehouden.  
 
De hardloopwedstrijd vindt plaats van 14.30 tot 
15.30 uur in de omgeving van het SIO in Zwolle Zuid.  
 
Aanmelden 
Aanmelden voor de KidsRun kan via deze link.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.10mijlvanzwollezuid.nl/inschrijven2019/
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TECHNIEKLESSEN BIJ BERT SCHOONDERBEEK 

Sinds 2015 geef ik met enige onregelmaat workshops in de Octopus. Binnenkort start er weer een 
basiscursus Arduino.  
 
Voor veel deelnemers is het de eerste keer dat ze bijvoorbeeld een ledje of weerstandje vasthouden. 
Ik leg de basisregels uit, maar het belangrijkste is dat de kinderen zelf ervaren.  
 
De verwondering als 'hij het doet' blijft onbeschrijfelijk. De bouwsels zijn bij de cursus inbegrepen, er 
kan dus thuis verder worden gefröbeld. De workshops zijn uiteraard voor zowel meisjes als jongens. 
 
Groet, Bert Schoonderbeek 
 
Website: www.groenemieren.nl  

 

 

 

 

http://www.groenemieren.nl/
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BIJRIJDER OUD PAPIER 

Beste ouders,  

 

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 … 

 

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):  

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcel.rooij@gmail.com
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BEKNOPT OVERZICHT VOORZIENINGEN ZWOLLE 


