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Kijkmiddagen op ons leerplein
Afgelopen weken hebben veel ouders gebruik gemaakt van
de gelegenheid om een kijkje te nemen op ons leerplein. We
zijn blij met deze grote betrokkenheid!
Er werd informatie gegeven over de koers van de school en
het werken op het leerplein. Na een bezoek aan het leerplein
o.l.v. enkele kinderen uit de betreffende groepen werd er
aansluitend nog feedback opgehaald. Deze feedback nemen
we mee als input om onze vervolgstappen te bepalen.
Enkele reacties die vaker genoemd werden zijn:
1. Wat is positief?
Kinderen leren van en met elkaar / samenwerken
Hoge betrokkenheid van kinderen
Kinderen leren plannen / zelfverantwoordelijk leren
Mogelijkeheid tot werken op verschillende niveaus
Dat we betrokken worden bij het veranderingsproces
2. Welke verwachtingen hebben jullie?
Dat kinderen uitdaging krijgen op eigen niveau
Dat de kinderen plezier houden in school
Dat kinderen zelfstandig kunnen werken
3. Welke zorgen hebben jullie?
Kwaliteit van het onderwijs als de school kleiner wordt:
hoe behoud je dat?
Voldoende uitdaging?
Is er voldoende overzicht / monitoring op het leerplein?
4. Welke vragen hebben jullie?
Wanneer is het werken op het leerplein geslaagd?
Op welke manier wordt controle uitgevoerd?
Wat doen jullie met kinderen die het werk niet afhebben?
We willen als team alle ouders bedanken voor deze bijdrage!

Muziekinstrumenten in groep 4
Op 31 mei geven alle groepen van De Octopus om 18.30u een muziekvoorstelling in De Horst.
Groep 4 gaat tijdens deze voorstelling met instrumenten optreden. Dit doen ze i.s.m. de
muziekvereniging en de slagwerkgroep van Horssen.
De kennismaking met deze instrumenten is afgelopen maandag geweest. Vier muziekdocenten gaven
een miniles over hun eigen instrument. Dit gebeurde in circuitvorm zodat alle kinderen van groep 4
even aan de instrumenten konden “proeven”. De kinderen konden daarna kiezen of ze met cornet of
slagwerk verder willen gaan. De komende vier schoolweken krijgen ze dan een uur les van de
vakdocenten. De kinderen en hun juf kijken er erg naar uit en we hopen dat jullie als ouders er ook
van gaan genieten tijdens de voorstelling!

Bericht van onze bibliothecarissen
Hallo wij zijn Finn en Femke. En wij zijn samen met juf Ingrid boeken wezen
kopen. Deze boeken zijn voor de bieb. Wij hebben deze boeken gekocht
omdat we toe waren aan een vernieuwing en omdat we nog budget
hadden van Heitje voor karweitje! We hebben verschillende boeken
gekocht van graphic novels tot aan AVI-boeken. Dus voor iedereen wat.
Wil je deze boeken lezen kom dan op dinsdag (onder schooltijd) of
donderdag (na schooltijd) ze lenen of leen ze voor in de klas.
Wij wensen jullie veel plezier met lezen!

Schoolvoetbal
De meiden: Op 4 april hebben de meisjes uit groep 8 deelgenomen aan het schoolvoetbal in
Appeltern. Na een sportieve strijd in een poule tegen achtereenvolgens Kubus 1, Kubus 3,
Klosterhufke en Appelhof 1 waren zij helaas niet door naar de volgende ronde. Ze hebben hun uiterste
best gedaan en op een sportieve manier gestreden.
De jongens: Op 11 april hebben de jongens uit groep 8 en 4 jongens uit groep 6/7 nipt de eindstrijd
bereikt als beste tweede in de poule tegen Kubus 2, Tweestroom en Gravin v. Rechterenschool. Het
was een spannende strijd die beslist werd door het nemen van penalty’s.
In de tweede ronde op vrijdagavond 13 april troffen zij de winnaars uit andere poules die een maatje
te groot waren voor de Octopus. De eerste 2 wedstrijden gingen met 5-0 verloren en de derde partij

werd op penalty’s verloren van dezelfde tegenstander als de woensdag ervoor. De jongens hebben er
heel hard voor geknokt en een hele sportieve strijd gestreden.
Dank aan de ouders/trainers voor hun inzet!!

Welkom op De Octopus
Afgelopen periode zijn er weer enkele peuters doorgestroomd naar de kleutergroep.
Van harte welkom op De Octopus: Huub Mulders, Liz en Saar Bernts en Fien Groenen!
Wij wensen jullie veel speel- en leerplezier!

Atletiekdag / spelletjesdag
Wij houden onze eigen “koningsspelen” op donderdag 26 april.
De bovenbouw heeft een sportdag bij de Atletiekverenging te Wijchen. (zie meer
info in de bijlagen) De groepen 5-6 hebben een sportmiddag, de groepen 7-8 een
sportdag.
Hulpouders hebben zich weer massaal opgegeven, waarvoor hartelijk dank!!
Donderdagmiddag 26 april hebben de groepen 1 t/m 4 spelletjesmiddag op het
schoolplein. De kinderen mogen donderdagmiddag in sportkleding/makkelijke kleding naar school
komen. Bij slecht weer doen we spellen binnen. De bovenbouw heeft atletiek dag dus we hebben de
hele school tot onze beschikking. We hopen natuurlijk op goed weer!

Survivalrun Boven-Leeuwen
Zondag 17 juni: Survivalrun in Boven-Leeuwen.
Ook dit jaar weer meedoen? Of wellicht voor het eerst?
Wees er op tijd bij want de inschrijving was vorig jaar al snel
volgeboekt.
De inschrijving voor jeugd vanaf 10 jaar gaat 28 april open. Via de
website van de survivalrun: http://www.survivalrun.info kun je inschrijven.
Let op!
Voor de kinderen van 6 t/m 9 jaar is er de speciale KIDSRUN, ook op 17 juni, in Boven Leeuwen. Een
échte hindernisbaanloop! Wie van lopen, klimmen, klauteren en zeephellingen houdt, die is bij de
Survivalrun op de goede plaats. Want voor de kinderen is er een speciaal Kids-parkoers uitgezet.
Meer informatie over inschrijven voor de KIDSRUN volgt in de tweede helft van mei.
Kijk voor meer info over de vorige editie van de Survivalrun op:
http://www.actiefmaasenwaal.nl/survivalrun-boven-leeuwen-2017
Met sportieve groet,
Het Actief Maas en Waal team.

Agenda en bijlagen
- Zo 22 april communie
- Do 26 april atletiek dag / spelletjesmiddag
- Meivakantie: 27 april tot en met 11 mei
- Oud papier ophalen Zaterdag 28 april: Andries van Dijk, Frank Peeters, Floris Schoon, Ernst Oeij
Bijlagen
- Survivalrun
- Vervoerslijst atletiek dag
- Brief Atletiek middag voor de ouders en kinderen van groep 5-6
- Brief Atletiek dag voor de ouders en kinderen van groep 7-8
-

Programma Koningsdag 2018

