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Muziekvoorstelling In De Horst
Vorige week donderdag hebben de kinderen van De Octopus een muziekvoorstelling gegeven aan alle
gezinnen van De Octopus. Dit in samenwerking met Excelsior. Ondanks de warmte was de opkomst
geweldig!
De kinderen en ouders hebben genoten van de creatieve optredens.
Van de liedjes van de kleuters tot de rap van groep 8. Als kers op de taart hadden de kinderen van
groep 4 afgelopen periode op instrumenten geoefend. Enkele kinderen deden een optreden samen
met de slagwerkgroep Horssen. Daarnaast waren er kinderen die op blaasinstrumenten een concertje
weggaven. Het was een geslaagde avond!

Opbrengst Jantje Beton Loterij
Namens de leerlingenraad en het team van de school willen we
iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de Jantje
Beton Loterij. Het was een overweldigende actie waarbij de
kinderen met een enorm enthousiasme op pad zijn gegaan en
met resultaat!
In totaal hebben de kinderen 1255 lootjes verkocht. Daarmee
hebben wij zo'n €3700,- opgehaald. De helft hiervan gaat naar
Jantje Beton. De andere helft van zo'n €1850,- komt ten goede
aan ons schoolplein. De plannen zijn reeds in de maak.

Oudertevredenheidsonderzoek
Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze school en willen graag feedback! U heeft middels de
mail de vraag gekregen om het oudertevredenheidsonderzoek van de school in te vullen. De input

gebruiken we om ons onderwijs verder vorm te geven en waar nodig bij te stellen. Alvast vriendelijk
bedankt voor de moeite! Wij stellen dit zeer op prijs!

Afscheid Mariëtte Claassen en Jan Roelofs
Onze gewaardeerde collega’s Jan Roelofs en Mariëtte Claassen nemen afscheid. Mariëtte neemt aan
het einde van het schooljaar afscheid van De Octopus. Jan zal per 1 september afscheid nemen. Na
respectievelijk 43 en 44 jaar als leerkracht te hebben gewerkt op De Octopus gaan ze van hun
welverdiende pensioen genieten. Ze hebben met hart en ziel in vele groepen lesgegeven. Veel ouders
uit Horssen hebben bij hen in de klas gezeten en lezen, schrijven en rekenen geleerd.
Binnenkort hoort u meer over hoe we in eerste instantie het afscheid van juf Mariëtte vorm gaan
geven.

Excursie Leeuwense Waard groep 8
Dinsdagmiddag 29 mei zijn de kinderen van groep 8 samen met 7 hulpouders naar de Leeuwense
Waard geweest om in groepjes natuuronderzoek te doen. Dit alles werd uitgevoerd onder leiding van
Caroline v.d. Mark, biologe van de Stichting Ark die het gebied en alles wat daar leeft heel goed kent.
Onderzoek in en aan het water was gezien de temperatuur erg populair. Maar ook andere
onderzoekjes werden uitgevoerd, zoals grondonderzoek en het maken van blaadjesparfum.

Innen van ouderbijdrage
Ieder schooljaar wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De bijdrage is 18 euro per leerling.
Dit bedrag is dan inclusief € 1,40 voor een schoolongevallenverzekering voor extra buitenschoolse
activiteiten. Binnenkort wordt de ouderbijdrage á 18,00 euro per leerling van uw rekening afgeboekt.
Mocht u ons niet gemachtigd hebben dan verzoeken wij u vriendelijk dit bedrag aan ons over te
maken.

Dringend overblijfmedewerkers gevraagd!
Het aantal overblijvers op De Octopus neemt momenteel nog steeds toe.
Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste mensen om ons overblijfteam te
komen versterken, zoals vaders, moeders, opa’s, oma’s, dorpsgenoot…… De
voorkeur gaat uit naar mensen die betrokken zijn bij school, bijvoorbeeld omdat
hun kind/kleinkind leerling van De Octopus is of omdat ze in het dorp wonen. De
vrijwilligers ontvangen voor hun werk een vergoeding. Kinderen van
overblijfkrachten blijven gratis over op de dag dat hun ouder is ingezet.
Wat doe je als overblijfkracht precies? Je maakt de ruimte klaar, ontvangt de kinderen, controleert of
iedereen er is, praat met hen en je houdt toezicht bij het spelen. Samen met andere overblijfkrachten
(1 op elke 10 kinderen) zorg je ervoor dat er een ontspannen en gezellige sfeer heerst en de kinderen
zich veilig kunnen voelen. Heb je interesse? Graag aanmelden bij p.breuer@spommaasenwaal.nl

Kangoeroewedstrijd op De Octopus
De kangoeroewedstrijd is een reken- en
wiskundewedstrijd voor kinderen die rekenen een
uitdaging vinden en met Cito een A+ scoren.
Deze wedstrijd vond plaats op 15 maart en was
voor de groepen 3 t/m 8.
Voor groep 3 en 4 de wizfun
Voor groep 5 en 6 de wizkid
Voor groep 7 en 8 de wizsmart
Na lang wachten kwam eindelijk de uitslag van de
kangoeroewedstrijd binnen.
Alle kinderen die mee hebben gedaan ontvingen een certificaat en een aandenken.
Voor de 4 besten van de school was er nog een extra prijs.
Dit waren Max, Marieke en Femke uit groep 8, maar absolute winnaar van De Octopus was dit jaar
Senna van de Weerd uit groep 6! Proficiat!

Proeflesdag bij De Nieuwe Muziekschool.
Denk je erover om een instrument te gaan bespelen? Twijfel je nog welk
instrument je zou willen bespelen? Wil je eerst graag kennismaken met
de docent?
Voor zaterdag 23 juni kan iedereen zich aanmelden voor een gratis
proefles op een instrument of een zangles. Jong en oud zijn welkom. De
lessen worden gegevens in IKC De Kubus, Irenestraat 3 in Druten.
Bedenk op welk instrument je een proefles wilt, zoek het mailadres van
de betreffende docent op (www.denieuwemuziekschool.nl informatie
 docenten contactinformatie) en stuur een mailtje. De docent
maakt dan een afspraak. Kunt je niet op die dag/ tijd dan is het ook
mogelijk een proefles op een andere dag te plannen.
Ben je benieuwd naar de opleiding van de docenten, de werkwijze en de visie? Kijk dan op de website
bij “even voorstellen".

Tip van onze Kinderboekenjuf
Zomerlezen van Uitgeverij Zwijsen
Een heerlijk lees-doeboekje van €3,50 voor tijdens de zomervakantie. Speciaal voor kinderen die van
groep 3 naar groep 4 of van groep 4 naar groep 5 gaan.
Https://www.zwijsen.nl/zomerlezen?utm_source=lvlmei2018
Ook kun je jouw kind inschrijven voor leesluikjes. Elke dag een luikje openen met een verrassende
activiteit die te maken heeft met lezen: een spelletje, een lees-, of een luisterfragment bijvoorbeeld.
https://www.zwijsen.nl/leesluikjes-schrijf-je-vast-in
VakantieBieb komt er weer aan! Met dit jaar 30 e-books voor kinderen van 6 tot 12 jaar en 12+. Ook
tijdens de vakantie is lezen leuk! Helaas schiet dat laatste er nog weleens bij in want er is zoveel te
doen: tijd voor zon, zee en dagjes uit. Een grote stapel boeken past ook niet in de koffer en als dan het
vakantieboek dat je hebt meegenomen een beetje tegenvalt, heb je de rest van de vakantie niets te
lezen. We weten uit onderzoek dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet of bijna niet lezen
terugvallen in hun leesontwikkeling. Www.vakantiebieb.nl
De vakantiebieb is geopend van 1 juli tot 31 augustus.

Agenda en bijlagen
Bijlage
Voorzitter ouderactiviteitengroep gezocht
Kidstown: inschrijven voor Muziek op het veld.
Agenda
Donderdag 21 juni rapport mee

