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Een fanTAStisch schooljaar!

Afgelopen maandag hebben we elkaar een fanTAStisch schooljaar gewenst.
De juffen en meesters zeulden daarbij met een heleboel tassen! De komende
weken staan in het teken van elkaar beter leren kennen en ligt het accent op
sociale groepsvorming. In de groepen worden afspraken gemaakt. We denken samen na over wat
nodig is om prettig te kunnen werken en spelen. Hoe zorgen wij samen voor een fijne klas?

Informatie-avonden in september
In september zijn de informatieavonden gepland. In enkele gevallen zijn twee
groepen op één en dezelfde avond gepland tussen 20.00u -21.00u. De uitloop
is tot half tien. Mocht u twee kinderen hebben die in beide ingeplande
groepen zitten, dan is er de mogelijkheid om in de uitlooptijd kennis te maken
met de leerkracht van de groep waar u niet bij aanwezig was.
Do. 14 september groep 6-7
Ma. 18 sept groep 8
Di. 19 sept groep 4 en 5
Woe. 20 sept groep 1-2 en 3

Welkom op De Octopus
Afgelopen maandag zijn er ook enkele nieuwe leerlingen gestart op De Octopus
In groep 1: Puck Thoonen, Joey van der Meijden, Lexis Peeters, Siem Groenen, Cas Willems
In groep 4: Finn Thoonen
In groep 7: Ilana van de Boogaard
We wensen jullie allen een fijne tijd op De Octopus!

Kamouders
Het is fijn als alle kinderen na de vakantie weer gekamd worden. Zo houden we de kleine beestjes
buiten de deur. Wij verzoeken de ouders die afgelopen jaar gekamd hebben, ook nu nog een keertje
te kammen. Sommige groepen zijn inmiddels al gekamd. Fijn!
In de ouderactiviteitenbrief staat een vraag voor nieuwe kamouders.
Indien u bereid bent te komen kammen, wilt u zich dan opgeven in de ouder activiteitenlijst?

Klassenlijsten
Jaarlijks vragen ouders naar de klassenlijsten. Deze willen wij wel versturen; echter in verband met de wet op
de persoonsbescherming zijn wij verplicht u te vragen of u hier bezwaar tegen heeft. Mocht dat zo zijn, wilt u
dit dan melden bij Paula Breuer? p.breuer@spommaasenwaal.nl

Inleveren ouderhulplijsten
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en uw kinderen hebben de jaarlijkse
ouderhulplijst weer meegekregen om in te vullen. Denkt u eraan deze weer op school
in te leveren zodat ze verwerkt kunnen worden?
Namens de activiteitencommissie,
Ruud Booij

Oproep ouderhulp schoolplein
Ouders gezocht die een stukje schoolplein om willen spitten en willen voorzien van worteldoek en
houtsnippers.
Mocht iemand worteldoek en/of houtsnippers over hebben of (goedkoop) aan houtsnippers en/of worteldoek
kunnen komen, dan horen wij dit graag.
Graag aanmelden bij meester Bjorn b.cornelissen@spommaasenwaal.nl of juf Ingrid
i.rijnbout@spommaasenwaal.nl

Start van de dag.
Kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) kunnen vanaf kwart over acht binnen
lopen. Om vijf voor half negen wordt er door een leerling van groep 4 gebeld. Ouders
worden dan vriendelijk maar dringend verzocht de school te verlaten. Wij willen dan
graag beginnen!
Met de kinderen hebben we afgesproken dat de hele school een leergebied is. Kinderen
werken niet alleen in de leslokalen maar ook op de gangen en op de leerpleinen. Onze kinderen vinden dit erg
prettig!
Dat betekent dat we er samen voor moeten zorgen dat we zachtjes praten en elkaar niet storen. We rekenen
op uw medewerking!

Lio stagiaire in groep 8
Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Klaas de Boer, de nieuwe LIO-stagiaire in groep acht en graag stel ik
mij kort aan u voor. Met mijn vrouw en twee zoons van drie en zes woon ik in
Druten. Na een carrière in het hotelwezen ben ik als praktijkdocent gaan werken
bij de Hotel Vakschool in Wageningen. Ik volg als deeltijdstudent de Pabo in
Nijmegen en ben in Horssen om mijn vierde en laatste jaar af te ronden. Onder
begeleiding van Bjorn mag ik groep acht gaan begeleiden in hun laatste jaar aan de
Octopus en daar heb ik heel veel zin in. Eerder heb ik in Dreumel al een keer voor
groep acht gestaan. Na dit jaar hoop ik binnen SPOM een aanstelling als leerkracht
te bemachtigen. Ik zal werkzaam zijn op donderdag en vrijdag en ben altijd
beschikbaar als u nog verdere vragen heeft.

Een Nederlands kampioene op De Octopus!
Bridget Lock uit groep 7 is afgelopen zaterdag Nederlands Kampioen geworden met haar
pony Charlie op het Nederlands kampioenschap dressuur in Ermelo.
Van harte proficiat Bridget!!

De nieuwe muziekschool
Wil je een instrument gaan bespelen of zingen? Meld je dan snel aan!
De Nieuwe Muziekschool start vanaf maandag 11 september weer
met de lessen. Jong en oud kunnen er terecht voor muziekonderwijs.
Je kunt kiezen voor groepsles of individuele les.
Muzikale basisvorming is voor leerlingen van groep 1 t/m 5. Muziek & Beweging (groep 1-2) en De Muziektrein
(groep 3) worden op dinsdagmiddag gegeven, AMV (vanaf groep 4) is op donderdagmiddag. Deze lessen
worden gegeven door Yvonne Verschuren.
Voor meer informatie: zie elders in deze nieuwsbrief.
Vanaf ongeveer 8 jaar kun je een instrument leren bespelen. Muzieklessen op een instrument zijn er in
verschillende vormen. Je kunt kiezen uit individuele les, of groepsles in een kleine groep (maximaal 4
leerlingen). Leerlingen van groep 6-7-8 die van zingen houden kunnen zich aanmelden voor Junior Voices.
Vanaf ongeveer 11 jaar kun je individueel zangles nemen.
Ook voor iedereen die de basisschool al lang heeft verlaten bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om verborgen
talenten te ontdekken en te gaan zingen of een muziekinstrument te leren bespelen. Vaders, moeders, opa's,
oma's: iedereen is welkom!
Alle lessen vinden plaats in:
IKC de Kubus, Irenestraat 3, 6651 XK Druten
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.denieuwemuziekschool.nl of contact opnemen met
het secretariaat 06-13509192.
Muziek maakt slim!
Wist u dat muziek maken niet alleen een heel leuke hobby is, maar ook nog eens heel goed voor de
ontwikkeling van uw kind?
Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat bij kinderen die muziek maken de samenwerking
tussen de verschillende hersengebieden beter verloopt dan bij kinderen die geen muziek maken. Door die
betere samenwerking binnen de hersenen ziet men bij de kinderen een verbetering in het leervermogen, het
abstract en analytisch denken en in het invoelingsvermogen.
Samen muziek maken blijkt ook nog eens de discipline en de sociale en emotionele vaardigheden te versterken.
U ziet, muziek maken is zo gek nog niet!
Wilt u hier meer van weten? Bekijk dan eens het filmpje van hoogleraar neuropsychologie dr. Erik Scherder:
https://www.youtube.com/watch?v=9Kq3rwjMxTE

Agenda
2 sept Oud papier ophalen: Gino de Kleijn, Paul van Teefelen, Theo Willems, Joris Janssen. Dank!
14 september informatieavond groep 6-7
18 september informatieavond groep 8
19 september informatieavond groep 4-5
20 september informatieavond groep 1-2-3
21 september schoolreis (info is met de kinderen mee gegaan)

Bijlagen
-

Aanbod de nieuwe muziekschool

-

Kalender (aan de kinderen op papier mee gegeven)
Ouderbrief en Ouderhulplijst (aan de kinderen mee gegeven) en digitaal
Brief muziekschool m.b.t. muzikale vorming groep 1 tot en met groep 5

Brief m.b.t. sportweek

NB: op onze website kunt u onze schoolgids 17-18 vinden:
www.deoctopus.nl/2017/

