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NIEUWSBRIEF DE OCTOPUS

26 oktober

2017
2018

Culturele voorstelling voor De Octopus
Alle kinderen van De Octopus gaan naar een voorstelling kijken in De Bogerd te Druten. Deze
voorstelling heet Inpakken en wegwezen! en wordt aangeboden op verschillende niveaus van
leeftijden.
De voorstelling is gebaseerd op het boek: “Ga met Tevje op een
avontuurlijke reis”
Groep 1 t/m 4 woensdag 1 november om 10.30u
Groep 7 en 8 vrijdag 3 november om 09.00u
Groep 5 en 6 vrijdag 3 november om 10.30u

Een voorstelling over een bijzondere reis.
Vluchten uit Rusland: het kan niet anders. Tevje moet weg uit het dorp waar hij zijn hele leven
woonde. Met een reusachtig mooi schip is hij nu op weg naar Amerika. Tevje is niet de enige
passagier. Aan boord zijn heel veel vluchtelingen die een nieuw leven willen opbouwen in Amerika.
Samen delen ze herinneringen aan hun oude wereld. Aan de muziek, de dansen en de gebruiken die
onderdeel waren van hun oude leven. De toekomst wordt echter niet vergeten. Ze fantaseren volop
over hoe het hun zal vergaan in Amerika.
De voorstelling eindigt met de aankomst van het schip in de haven van New York. Zal de nieuwe
wereld zo gastvrij zijn als zij hopen?

Zelfstandig werken op het bovenbouwleerplein
Op donderdagmiddag zijn de kinderen tijdens het leerplein eigenaar van hun eigen leerproces. Na
enkele korte instructies van begrijpend lezen, presenteren en handvaardigheid gaan de kinderen
zelfstandig aan de slag met de verwerking. Zo hebben zij vijf kwartier om een les nieuwsbegrip af te
ronden en te werken aan hun presentatie en zelf gekozen handvaardigheidsopdracht.
Voor de periode t/m kerstmis is voor de kinderen duidelijk wat er van hen verwacht wordt, welke
doelen zij gaan behalen en wanneer producten afgerond moeten worden.
Wij kijken erg uit naar de zelfstandigheid en de motivatie van de kinderen.

Nieuws uit de groepen
In groep 4 komt gedurende 10 vrijdagen Filou op stagebezoek. Ze is een
student van het Helicon en doet een stage oriëntatie op het onderwijs.
De kinderen uit groep 1-2 hebben afgelopen woensdag een heerlijke
herfstwandeling gemaakt. Er werden heel wat blaadjes, eikeltjes en kastanjes
geraapt. Daar kunnen in de klas heel wat spelletjes mee gedaan worden.

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Op dinsdag 31 oktober komt Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen op
basisschool De Octopus te Horssen!
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en
stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Leer alles over het laboratorium, moleculen en maak chemische reacties. Daarnaast ga je op
ontdekkingstocht door de ruimte, leer alles over ruimtetechnologie en lanceer een raket!
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap &
techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen een
pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te
experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school.
Data van de cursus:
Dinsdag 09-01-2018

-

Dinsdag 16-01-2018
Dinsdag 23-01-2018
Dinsdag 30-01-2018
Dinsdag 06-02-2018
Dinsdag 20-02-2018

Tijdstip: 15:30 uur tot 16:30 uur.
Inschrijven kan tot 26 november via http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!
De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per kind.

Agenda en bijlagen
Agenda
- 26 oktober Medezeggenschapsvergadering op de Octopus
- 31 oktober voorstelling Mad Science
- 1 en 3 nov voorstellingen voor de kinderen van de school in Den Bogerd
- 3 november Halloween
Bijlage
- Vacature ondersteuningsplanraad Stromenland

