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Een fijne school!
Zeker bij de start van het schooljaar worden in de groepen lessen gegeven in sociale vaardigheden.
Met onze kinderen zijn we vanaf de eerste week aan de slag gegaan met onze “groepsmissie”. Hoe
maken we samen een fijne groep? Welk gedrag hoort daarbij? Wat zie je de leerkracht en de
kinderen doen? Wat hebben we nodig om er een goed jaar van te maken? Tijdens de weekopening
afgelopen maandag hebben alle groepen hun groepsmissie aan elkaar gepresenteerd. Onze
groepsmissies hangen zichtbaar in onze klas.

Kermisbezoek
Op dinsdagmiddag 26 september gaan we met alle groepen gezellig
samen naar de kermis. Om ongeveer kwart voor drie zullen we op het
kermisterrein aankomen.
Het is voor de kinderen leuk en het komt de veiligheid ten goede, als
er veel ouders op het kermisterrein aanwezig zijn. Dit geldt vooral
voor de kinderen uit de onderbouw.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 krijgen kaartjes voor de
draaimolen. De kinderen uit groep 4 mogen kiezen. De kinderen uit de
hogere groepen krijgen fiches voor de botsauto’s.
Wij vragen uw aandacht voor de onderstaande afspraken:
Tot kwart over drie vallen de kinderen onder de
verantwoordelijkheid van de leerkrachten.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 mogen tot kwart over drie niet in de botsauto’s.
Alleen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen geld voor de kermis meenemen.
De ouders en verzorgers van de jongere kinderen halen hun kind om 15.15 uur op het
kermisterrein op.
De kinderen uit Appeltern kunnen om 15.15u bij het kermisterrein op de bus stappen.

Welbevindingsgesprekken
Op dinsdag 10 en donderdag 12 oktober zijn de welbevindingsgesprekken
gepland. Tijdens dit eerste gesprek willen we graag met u in praten over het
welbevinden van uw zoon of dochter. Hoe vindt hij of zij het op school, hoe gaat
het thuis, wat kan de leerkracht al vertellen over hoe het gaat in de klas en zijn
er opvallende zaken t.a.v. de ontwikkeling? De kinderen van groep 7 zijn
nadrukkelijk bij dit gesprek uitgenodigd.
Mocht u op één van de twee avonden onmogelijk in de gelegenheid zijn om op
gesprek te komen, wilt u dit dan tevoren door geven? Graag mailen voor
woensdag 20 september naar: p.breuer@spommaasenwaal.nl Wij proberen er dan in de planning
rekening mee te houden.
De ouders en kinderen van groep 8 worden op een ander tijdstip uitgenodigd aangezien we voor dit
gesprek meer tijd inruimen. De ambities van de kinderen richting voortgezet onderwijs wordt hierin
meegenomen.

Schoolreis
Donderdag 21 september gaan groep 1 tot en met groep 7 op schoolreis. We hebben er
heel veel zin in! De bestemming is Schateiland!
We zijn heel benieuwd welke schatten de kinderen gaan opgraven!

Kinderboekenweek
Op 4 oktober start de officiële Kinderboekenweek. Op de Octopus starten wij hier a.s. maandag 18
september al mee tijdens een griezelige weekopening. De komende 3,5 week zal het thema Gruwelijk
Eng centraal staan.
Het thema kan op verschillende manieren uitgelegd worden: de
griezelkant met monsters en enge fantasieën én de kant van angsten
zoals hoogtevrees of spinnenangst. Wellicht leuk om hier thuis ook over
te spreken?
Het doel van de Kinderboekenweek is vooral om zo veel mogelijk met
plezier te lezen. Daarnaast biedt het een mogelijkheid om angsten
bespreekbaar te maken en onder ogen te zien.
In de volgende nieuwsbrief zullen we u een update geven en wellicht verschijnt er al het een en ander
op Klasbord.
Wij hopen op veel griezel- en leesplezier.

Oud papierophalers gezocht!!

Bericht van de jeugdverpleegkundige
Beste ouders/verzorgers van basisschool De Octopus
Graag wil ik me even voorstellen: ik ben Anneke Jansen, jeugdverpleegkundige
bij de GGD Gelderland Zuid.
In de basisschoolperiode zal uw kind drie keer gescreend worden op de leeftijd
van 5, 8 en 11 jaar. Hierover krijgt u vanuit de GGD verdere informatie
toegestuurd. Daarnaast wil ik u de mogelijkheid bieden om buiten deze
momenten om een beroep te kunnen doen op de GGD.
Hiervoor is het inloopspreekuur op donderdagmiddag van 15:15 tot 16:15 uur.
Data: 02-11-2017, 22-02-2018, 19-04-2018 & 28-06-2018
Locatie: school
Op het spreekuur kunt u onderwerpen bespreken die te maken hebben met het gedrag, de
ontwikkeling en gezondheid van uw kind.
Het kan dan bijvoorbeeld gaan over: slaapgedrag, voeding/eten, groei en/of gewicht, houding (rug),
(samen)spelen, seksuele ontwikkeling, pubergedrag, zindelijkheid, opvoedingsvragen en de impact
van ingrijpende gebeurtenissen.
U bent van harte welkom om uw vraag, eventuele twijfel en/of zorgen te bespreken.
Als u niet in de gelegenheid bent om het inloopspreekuur te bezoeken, dan kunt u ook altijd contact
zoeken via: tel 088 1447111 of mailen naar: ajansen@ggdgelderlandzuid.nl .
Wellicht tot ziens, Anneke Jansen

Agenda
Informatie avonden tussen 20.00u en 21.00u:
Do 14 september informatieavond groep 6-7
Ma 18 september informatieavond groep 8
Di 19 september informatieavond groep 4-5
Woe 20 september informatieavond groep 1-2-3
Do 21 september schoolreis
Di 26 september kermisbezoek
Do 28 september studiemiddag, de kinderen zijn ’s middags vrij!

Bijlagen
Staking op 5 oktober:
-

Brief van de bestuurder met betrekking tot de op handen zijnde staking op 5 oktober

