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Samen zorgen voor een fijne groep.
Het schooljaar telt alweer bijna drie weken. We hopen dat uw kind gedurende deze tijd thuis is
gekomen met enthousiaste berichten uit de klas en van het plein. Om de sfeer in de school en in de
groep positief te houden is het belangrijk dat er een veilig klimaat heerst waarin iedereen goed kan
werken. Klassenkracht is de methode die wij hierbij gebruiken.
Aan het begin van het schooljaar wordt, samen met de kinderen bedacht en besproken, wat voor
soort klas zij willen zijn. Een hardwerkende? Een gezellige, of misschien rustige groep?
Samen met de kinderen hebben de leerkrachten een goede start gemaakt met het maken van deze
zogenaamde groepsmissie en zijn groepsafspraken gemaakt.
Deze zijn vanaf volgende week in alle groepen te bewonderen.
De gedachte achter deze methode is dat kinderen samen met de leerkracht(en) verantwoordelijk zijn
voor een prettige sfeer in de groep en op school. Wordt vervolgd...

Afscheid meester Jan
Op woensdag 29 augustus hebben we afscheid genomen
van meester Jan. Meester Jan heeft ervan genoten! Er
waren allerlei activiteiten samen met de kinderen voor
meester Jan. Zo was er een quiz en kreeg meester Jan een
heuse massage.
Alle groepen hebben een workshop gehad van
PodiumsCool. Dit is een organisatie die cultuureducatie
lessen geeft. Aan het einde van de ochtend hebben de
groepen een dans aan meester Jan gepresenteerd.

Werkgroep continurooster van start
Afgelopen dinsdag 4 september kwam de werkgroep continurooster voor de eerste keer bij elkaar.
Lid van deze werkgroep zijn de 4 MR-leden (ouder- en personeelsgeleding), 7 ouders die zich hiervoor
opgegeven hebben en de directie. Tijdens de eerste bijeenkomst waren 4 ouders aanwezig. Er werd
vooral gesproken over het doel van de werkgroep; samen komen tot een weloverwogen voorstel voor
een continurooster en de voorwaarden die daarbij horen. Dit voorstel wordt vervolgens voorgelegd
aan het lerarenteam en daarna bij de ouders/verzorgers waarbij voor of tegen gestemd kan worden.
Gastspreker was Henny Korenromp, oud-directeur van basisschool de Laak in Wamel, die sinds 2015
met een continurooster werkt. Zij gaf een inkijkje in het proces wat hieraan voorafging, wat er
allemaal bij komt kijken en wat hun ervaringen met het continurooster zijn.
In de volgende bijeenkomst buigt de werkgroep zich over het te volgen proces en alles wat daarbij
komt kijken. Heeft u al vragen over het continurooster en/of de werkgroep? Mail gerust
naar basisschooldeoctopus@gmail.com of vraag het aan een van de MR-leden.

Schoolreis, ja gezellig!
Maandag 17 september a.s. gaan de groepen 1 t/m 7 op
schoolreis. We gaan dit jaar naar BillyBird Park Hemelrijk in
Volkel.
Vertrek en aankomst is bij de ingang van het schoolplein aan de
Octopusstraat. Als u uw kind met de auto brengt/haalt, wilt u er
dan op letten om de auto niet in de Octopusstraat te parkeren?
De schoolreisbus wordt hierdoor namelijk gehinderd en de
veiligheid van de kinderen komt in het gedrang.
Zie voor meer informatie de brief m.b.t. de schoolreis.
De onkosten van de schoolreis á 22,50 euro per kind worden binnenkort van uw rekening
afgeschreven.

Informatieavond
Graag willen we u uitnodigen voor het bijwonen van onze informatieavonden.
Op woensdag 19 september staat deze gepland voor de groepen 1 t/m 4 en op
donderdag 20 september voor de groepen 5 t/m 8.
U wordt om 20.00u verwacht en we hopen rond 21.00u af te ronden. We
starten beide keren in de aula. Na het centrale eerste gedeelte vervolgen we
de informatie in de lokalen. Hier geven we per jaargroep informatie over het
onderwijsaanbod van betreffende leerjaar.

Verjaardagsboom
Heeft u het al gezien? Bij de entree van de onderbouw staat een
prachtige boom die gemaakt en aan school geschonken is door Henk
van Oosteren (vader van oud leerlingen).
De boom zit vol met uiltjes en vogeltjes gemaakt door de kinderen van
Unit 1 waarop we kunnen zien wanneer er iemand van onze Unit jarig
is. We willen Henk hartelijk bedanken voor deze prachtige
verjaardagsboom!
Namens de kinderen en leerkrachten van Unit 1.

Agenda
-

Woe 19 september info avond unit 1: groepen 1 t/m 4 van 20.00u-21.00u
Do 20 september info avond unit 2: groepen 5 t/m 8 van 20.00u – 21.00u

Bijlagen
-

Activiteiten Kinderboekenweek
Nieuwsbrief Fusieonderzoek SPOM-Oeverwal

