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Kinderboekenweek Griezelen
Op maandag 18 september is de Kinderboekenweek op de Octopus van start gegaan. De
Kinderboekenweek loopt van 4 oktober t/m zondag 15 oktober. Het thema dit jaar is griezelen,
gruwelijk eng!
De opening was spectaculair en voor sommigen wel erg spannend. Juffrouw Ingrid werd namelijk door
het Kinderboekenmonster achterna gezeten. Gelukkig kon zij tijdens de weekopening vertellen hoe hij
eruitzag en nog veel belangrijker: vertellen hoe we het kinderboekenmonster op afstand kunnen
houden. Dit doen wij namelijk door heel veel boeken te lezen én voor elk boek dat wij uit lezen een
vlaggetje te versieren.
Ondertussen zijn we in alle groepen en leerpleinen druk bezig met het thema. Elke leerplein doet mee
aan een griezelschrijfwedstrijd over het Kinderboekenmonster. Elke leerplein of groep maakt iets
creatiefs dat aansluit bij het thema. Ook is er in de klassen een kringgesprek over angsten gevoerd en
de kinderen zijn nu bezig om hun angsten vorm te geven in een lijstje. Al deze lijstjes krijgen een
plekje op school (zo hoeven de angsten ook niet meer mee naar huis). Komt u de angsten binnenkort
een keer bewonderen?
Op woensdag 11 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af door in groepjes elkaars creaties te
bewonderen. Ook wordt de winnaar van de schrijfwedstrijd bekend gemaakt. We sluiten echt af
door gezamenlijk te zingen en dansen op de hit Gruwelijk eng! van Kinderen voor Kinderen.

Inloop en welbevindingsgesprekken
Maandag 2 oktober is er om 15.15u een inloop gepland. U bent dan van harte uitgenodigd om samen
met uw kind(-eren) naar de werkjes en de werkomgeving te komen kijken.
De uitnodigingen voor de welbevindingsgesprekken zijn reeds in uw bezit. Denkt u er aan de
vragenlijst mee te nemen (ouders van de groep 3 t/m 8) dan wel in te leveren (ouders groep 1-2)
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 zijn nadrukkelijk uitgenodigd bij het gesprek.

5 oktober staking
Zoals u weet staken ook de leerkrachten van De Octopus op donderdag 5 oktober. Dat betekent dat de school
gesloten is. Aangezien wij op De Octopus geen officiële BSO locatie hebben kunnen we hier geen kinderopvang
aanbieden. Ouders die normaal gesproken van de opvang van een BSO gebruik maken kunnen daar verlengde
opvang aanvragen.

Actie Heitje voor Karweitje 2017
Op woensdag 6 en donderdag 7 september jl. zijn de kinderen uit de
groepen 7 en 8 van onze basisschool op pad geweest voor
de actie “heitje voor een karweitje”.
De opbrengst was dit jaar € 461,28
Door de ouderactiviteitenraad is afgesproken, dat men deze
bijdrage jaarlijks zal verdubbelen uit de oud papier
opbrengst, zodat het totale bedrag uitkomt op € 922,56
Een mooi bedrag, waarvoor wij de inwoners van Horssen en
de ouderactiviteitenraad namens de kinderen en het team
heel hartelijk bedanken!
De opbrengst zal besteed worden aan extra dingen zoals
bijvoorbeeld boeken voor de schoolbibliotheek, spelletjes
voor binnen of buiten of andere extra’s voor de kinderen,
die niet uit het normale schoolbudget betaald worden.

Schoolreis
Het was een geweldige schoolreis. De kinderen hebben genoten.
Wilt u met uw kind nagenieten: kijk eens naar de foto’s op onze website:
http://www.deoctopus.nl/2017/2017/09/21/schoolreis-2017/
De kosten van de schoolreis zijn 22,50 euro per kind. Dit bedrag zal binnenkort van uw rekening worden
afgeboekt.

Gezellig op de kermis.
Traditiegetrouw heeft de school met alle kinderen de kermis
bezocht. Het was een enthousiaste stoet kinderen die richting de
kermis toog. De jongste kinderen mochten in de draaimolen, de
oudere kinderen in de botsauto’s.
Dankzij Jos van de Broek was er ook dit keer wederom een glaasje
fris en wat lekkers voor de kinderen. De Dagwinkel doneerde een
bonnetje dat deze week ingeruild kan worden voor een lekker
ijsje! De kinderen hebben van de kermis genoten!

Uitnodiging Halloween

Nieuwe leden ouderactiviteitengroep gezocht
De ouderactiviteitengroep is op zoek naar nieuwe leden om de groep te versterken.
De activiteitengroep houdt zich bezig met het coördineren en het praktisch ondersteunen van enkele
schoolactiviteiten. Het gaat o.a. om het (samen met het team) coördineren van schoolreis,
Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, spel/sportactiviteiten, enz.
De taak van de activiteitenouder is daarnaast het aanspreekpunt bij o.a. de verjaardag van de
leerkracht.
Wij zijn met name op zoek naar ouders die kinderen in de lagere groepen hebben. U kunt zich
aanmelden bij de leerkracht van uw kind, Paula Breuer of Ruud Booij (voorzitter
ouderactiviteitengroep).

Agenda
-

Do 5 oktober lerarenstaking, de kinderen zijn vrij
Di 10 en do 12 oktober welbevindingsgesprekken
Vrijdag 3 nov Halloween

Bijlagen
-

Klassenlijsten (in een volgende mail: n.l. alleen van de groep van uw kind)
Brief herinnering invullen kindermonitor
Brief uitnodiging welbevindingsgesprek en vragenlijst: vandaag aan de kinderen mee
gegeven!!
Flyer van de techniek dag zaterdag 30 september Technovium Nijmegen: leuk uitje voor de
kids!

