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Muzieklessen op De Octopus
Dankzij de subsidie Muziekimpuls van het fonds cultuureducatie kunnen wij
de kinderen van De Octopus veel bieden op het gebied van muziek. In alle
groepen maken de leerkrachten gebruik van de digitale muziekmethode
123Zing!
Daarnaast werken we met spiegel/voorbeeld lessen die gegeven worden
door een vakleerkracht van de Nieuwe Muziekschool. Deze lessen worden
geëvalueerd met de leerkrachten. Tips en tricks worden gegeven voor de herhalingsles die de leerkracht de
week erop zelf geeft. Zo wordt de deskundigheid van de leerkrachten op het gebied van muziek vergroot. De
komende periode geeft juf Fleur van de muziekschool tweewekelijks muzieklessen in alle groepen.
De leerkrachten ervaren, net als de leerlingen, hoeveel plezier muziekonderwijs hen biedt. Dit betreft voor de
leerkrachten het plezier in het geven van de muzieklessen en voor de leerlingen het plezier beleven in het zelf
muziek maken/zingen.

Oudergesprekken
Op donderdag 1 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
Op deze dag is er ook een inloop gepland voor alle ouders om 15.15u.
Samen met uw kind kunt u dan binnenlopen en de schriften en boeken van uw kind
inzien. Uw kind kan dan laten zien waar hij of zij afgelopen periode aan heeft
gewerkt.
Op dinsdag 6 en donderdag 8 februari zijn de rapportgesprekken gepland voor groep
1 t/m groep 7. Hiervoor krijgt u nog een persoonlijke uitnodiging. Mocht u op één
van deze twee dagen verhinderd zijn, wilt u dit dan uiterlijk maandag 22 januari
melden bij Paula Breuer? p.breuer@spommaasenwaal.nl.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn nadrukkelijk uitgenodigd om aan deze gesprekken deel te nemen.
De leerkrachten van groep 8 hebben in verband met de adviesgesprekken al een uitnodiging verstuurd.

De BSO op De Octopus is gestart!
Buiten Schoolse Opvang De Octopus is gestart! Marga van den Akker is onze nieuwe BSO-medewerker.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn wij na schooltijd geopend tot 18.00 uur. Op donderdagochtend is er
een mogelijkheid om voor schooltijd uw zoon of dochter te laten opvangen. Vanaf 7.30 uur is Marga dan ook
aanwezig. De andere middagen en in vakanties hebben we de samenwerking met BSO De Kubus gezocht. Een
combinatiecontract voor de opvang van de kinderen is mogelijk.
Er is nog plaats op onze BSO De Octopus! Inschrijven kan via het formulier op onze site.

Ben je nieuwsgierig: iedereen is van harte welkom om even binnen te lopen. De BSO is gehuisvest in de vleugel
waar de peutergroep zich bevindt. Het is er, zoals jullie kunnen zien, supergezellig!

Overblijven: aan- en afmelden
Op De Octopus blijven veel kinderen over: meestal meer dan 50.
Graag willen we voldoende overblijfkrachten beschikbaar hebben om de veiligheid en het plezier van de
kinderen te bewaken. Om zicht te hebben op het aantal kinderen dat overblijft, vragen we u de kinderen tijdig
aan te melden.
We zijn verantwoordelijk voor de kinderen die vaste dagen overblijven en op de structurele overblijflijst staan.
We vragen u dringend om kinderen die ziek zijn of om een andere reden niet aanwezig zijn, af te melden.
Graag middels ons emailadres: overblijven@deoctopus.nl
Alvast bedankt voor de medewerking!

Octo-Journaal
De Octoplussers hebben de afgelopen weken aan een heus OctoJournaal over de maand december gewerkt! Als echte reporters hebben
ze items bedacht en dit als echte verslaggevers, cameramannen en
editors uitgewerkt in een echt journaal. Alle credits gaan naar de
kinderen; ze hebben alles helemaal zelf gedaan!
Klik op onderstaande link om het journaal te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=zq2d6hoCOo4&feature=youtu.be

Bericht van de schoolverpleegkundige
Al enige tijd houd ik een open inloopspreekuur op de basisschool van uw zoon/dochter. Dit inloopspreekuur
was bedoeld als extra mogelijkheid om een vraag te stellen over de gezondheid/ontwikkeling en/of opvoeding
van uw kind. Het is gebleken dat hier in de praktijk weinig gebruik van wordt gemaakt. In overleg met school
hebben we besloten om hiermee te stoppen. De geplande spreekuren komen dus te vervallen.
Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan om rechtstreeks contact met me op te nemen:
Email: ajansen@ggdgelderlandzuid.nl Tel: 088 144 7111
Hartelijke groet, Anneke Jansen Jeugdverpleegkundige GGD Gelderland Zuid

Welkom op De Octopus
Er zijn weer enkele kinderen gestart in de kleutergroep:
Stijn Jansen, Fenne van de Wert, Kayne Peters, Josephine van Rooijen
Welkom op De Octopus!!
We wensen deze kinderen veel speel- en leerplezier!!

Agenda
Do 18 januari
Za 27 januari

MR vergadering, 19.30u op De Octopus
Oud papier ophalen Ruud Booij, Bart van Mourik, William van de Weerd, Christon
Verhoeven
Woe 31 januari Studiedag. De kinderen zijn vandaag vrij!

Bijlagen
-

Flyer m.b.t. verkenningsworkshop Smulpapen van het technieklokaal voor leerlingen groep 7 en 8

