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De school in Sinterklaassfeer.

Onze school is, dankzij de hulp van vele ouders, in sinterklaasstemming gebracht. Het is weer zeer
sfeervol uit en de kinderen kijken hun ogen uit!! Hartelijk bedankt!!
Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas ons een bezoekje brengen. We kijken ernaar uit!
Op woensdag 6 december mogen de kinderen even uitslapen en starten wij iets later, namelijk om
09.00u. Mocht u geen opvang voor uw kind(-eren) hebben, dan zijn ze vanaf halfnegen op school
welkom. De leerkrachten zijn op school aanwezig. Wilt u dit tevoren even doorgeven? Alvast bedankt.

Stagiaires op De Octopus
Als team van De Octopus hebben we ervoor gekozen om opleidingsschool te zijn. We vinden het
belangrijk om samen met onze toekomstige collega’s te leren van en met elkaar.
Zo houden we een open blik voor nieuwe ideeën en het samen voor de groep staan
houdt ons scherp. Hieronder stellen zich twee stagiaires voor;
Hallo,
Mijn naam is Youri Soute en ik ben 20 jaar oud. Ik zit in mijn eerste jaar aan de Pabo te
HAN Nijmegen. Dit schooljaar kom ik voor deze opleiding stagelopen op De Octopus. Ik
begin hiermee in groep 4. Ik heb erg veel zin in de aankomende stageperiode, hopende
er een leerzame en leuke tijd van te maken.

Hallo ik wil me even aan u voorstellen.
Mijn naam is Marieke van Gruijthuijsen, ik ben 18 jaar oud en kom uit BenedenLeeuwen. Mijn hobby’s zijn dansen en turnen.
Dit jaar ben ik begonnen op de PABO in Nijmegen. De komende tijd zal ik hier op
school mijn eerste stage lopen in groep 5 op de maandag en de dinsdag.
Ik heb er super veel zin in en hoop hier een leerzame tijd tegemoet te gaan!
Vanaf 1 aug. 2018 is het register verplicht. Alle leerkrachten worden dan door
DUO automatisch ingeschreven, dus daar hoef je als leerkracht niets voor te doen. Besturen leveren
de gegevens aan DUO en jij krijgt bericht dat je erin staat en met DigiD kun je dan inloggen en kijken
of de gegevens kloppen.

Peuters en kleuters spelen samen
Wij werken aan een doorgaande lijn tussen de peutergroep en de kleuters. Deze vind je op De
Octopus o.a. terug in de warme overdracht van kinderen die er plaats vindt tussen de
peuterspeelzaalleidster en de leerkrachten van groep 1-2. Ook hanteren we hetzelfde
observatiesysteem Kijk!
We zijn op zoek naar hoe we het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroep op elkaar kunnen
laten aansluiten. Van samen spelen en werken leren de kinderen veel maar ook de juffen kijken zo
even door elkaars bril.

Stoeilessen en judolessen op De Octopus!
Vanuit de samenwerking met Actief Maas en Waal organiseren
we dit i.s.m. judovereniging Tora uit Boven-Leeuwen. Deze
bijzonder leuke workshop is er voor de kinderen van de
groepen 1 t/m 4. Als een échte judoka, op een échte judomat,
in een écht judo pak gaan de leerlingen kennis maken met de
judosport.
Judovereniging
Tora

Judovereniging
Sho shin

Meebrengen van gymkleding is gewenst op: dinsdag 19 december 2017 groepen 1 t/m 4
Judo is van oudsher bekend als een gezonde sport met heel veel pedagogische kanten. Respect voor
de tegenstander en zelfbeheersing staan hoog in het vaandel. Judo is stoeien met regels. Judo geeft
een positieve bijdrage aan de vorming van het jonge kind. Het kind kan op een veilige manier de

(overmatige) energie kwijt, en de kracht en/of slimheid van de tegenstander verkennen. Judo is een
sport die een veelzijdigheid van bewegen vraagt. Judo geeft duidelijk structuur en discipline en zorgt
o.a. voor: respect voor de ander, wederzijdse hulp, beleefdheid, stiptheid, ijver, hygiëne,
samenwerken, en judo levert ook een bijdrage aan het verbeteren van het zelfvertrouwen.
Kinderen die nog meer kennis willen maken met judo
kunnen zich melden bij de 2 judoverenigingen in Maas en
Waal. Voor info:
Gemeente Druten, zie:
http://www.actiefmaasenwaal.nl/judo-druten-sho-shin
Gemeente West Maas en Waal, zie:
http://www.actiefmaasenwaal.nl/judo-boven-leeuwentora

Voorzitter ouderactiviteitencommissie gezocht!
Na inmiddels 7 jaar wordt het tijd om de hamer door te
geven aan een nieuwe voorzitter die met nieuwe en frisse
ideeën de activiteitencommissie willen aansturen en tevens
als voorzitter van de Stichting Oud Papier Gelden Horssen
het oud papier wil regelen.
De definitieve overdracht is vanaf het nieuwe schooljaar
2018-2019. In de periode tot aan het nieuwe schooljaar zal
ik de nieuwe voorzitter inwerken en ondersteunen.
Vindt u het leuk om enerzijds samen met de school en een team enthousiaste commissieleden
activiteiten te organiseren / begeleiden en anderzijds verantwoordelijk te zijn voor het ophalen van
het oud papier, zeggenschap over het inzetten van de financiën van deze stichting neem dan contact
met mij op. Dan kan ik ook uitleggen wat de werkzaamheden allemaal inhouden en hoeveel tijd het u
ongeveer kost. En dat valt enorm mee!
Ruud Booij Mobtelnr: 06-52848338 Email: ruudbooij@hotmail.com

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science
Op dinsdag 31 oktober is Mad Science op basisschool De Octopus te Horssen
geweest met een spannende wetenschap & techniekshow!
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, op de dinsdagen:
09-01-2018, 16-01-2018, 23-01-2018, 30-01-2018, 06-02-2018,
20-02-2018
Tijdstip: 15:30 uur tot 16:30 uur.
Inschrijven kan tot 11 december via http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!
De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per kind.

Bijlagen
-

Brief m.b.t. staking 12 december

Agenda
-

Di 5 dec bezoek sinterklaas
Woe 6 dec de school start om 09.00u
Woe 6 dec Sint opruimen op school
Woe avond 6 dec vanaf 19.00u kerst versieren op school

