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Unitonderwijs op De Octopus
Tijdens de informatieavond hebben we u geïnformeerd over ons unitonderwijs.
Het werken in units
We maken een doorstart in werken in units waarbij de
jaargroepen gecombineerd zijn.
Ons onderwijsconcept is daardoor flexibel en geeft ruimte aan
onderwijs op maat: ook met de krimp kunnen we
tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van kinderen.
Zowel voor meer begaafde kinderen als voor kinderen die meer
ondersteuning nodig hebben.
Het onderwijs sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste-eeuwse
vaardigheden.
Leerlingen leren zelfstandig werken én samenwerken. We geven
ruimte aan de autonomie van kinderen.
Leren van en met elkaar!! Leerlingen en leerkrachten.

Wat zijn de voordelen van het werken in units?
- Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de
verschillen tussen leerlingen: meer tegemoetkomen aan onderwijsbehoeften van kinderen
- Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken
samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
- Meer tijd en/of ruimte voor kinderen.
- Meerdere ogen volgen dagelijks onze kinderen. In één unit werken een aantal medewerkers
nauw samen en volgen ze de ontwikkeling van de kinderen.
- Gebruik maken van kwaliteiten van elkaar. De ene leerkracht heeft een passie voor de talige
vakken, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama en een
volgende heeft specifieke ervaring met spraak-taal problematiek. Deze kwaliteiten komen in
een unit ten goede aan alle kinderen.

Gezellig op de kermis

Het was weer ouderwets gezellig op de kermis in Horssen!
Fijn dat veel ouders acte de préséance gaven en na kwart
over drie ook enthousiast deelnamen.
De kinderen hebben genoten van de draaimolen, de
botsauto’s en de traktatie!
Het team sloot op school af met een verse appelbol:)

Voorstellen stagiaire groep 5
Ik ben Rik en ik woon samen met mijn vriendinnetje in Wijchen. Tot eind
januari loop ik stage in groep 5 bij juffrouw Dianne. Ik heb er nu al twee
weken opzitten en ik vind het leerzaam en ook heel leuk om met alle
kinderen te werken.
Naast het werken, stagelopen en het studeren aan de Pabo (deeltijd en
versneld) voetbal ik bij Woezik en als ik tijd over heb vind ik het leuk om
foto’s te maken en concerten te bezoeken.
Mochten jullie meer willen weten, spreek me gerust aan!
Ik hoop jullie te ontmoeten op de Octopus.

Kinderboekenweek 2018 op De Octopus
Op maandag 1 oktober opende de Kinderboekenweek op
De Octopus. Na een kringgesprek over wat vriendschap is,
gingen de kinderen op het schoolplein op zoek naar
boekenvriendjes. Het was een groot succes en alle kinderen
hebben hun bingokaart vol ingeleverd.
Daardoor kreeg elke klas een boek cadeau!
Gedurende de Kinderboekenweek heeft het thema
Vriendschap centraal gestaan en zijn alle kinderen bezig
geweest met poëzie. De resultaten zijn vanaf vandaag te
bewonderen in de school.

Op donderdag 11 oktober sloten we de Kinderboekenweek
af met een echt kinderboekenbal. In groepjes gingen de
kinderen allerlei activiteiten af en het was één groot feest!
Foto’s van het Kinderboekenbal en de boekenkaft
verschijnen binnenkort op de website.
Wist u dat de Kinderboekenweek nog t/m zondag 14
oktober duurt? En dat je het kinderboekenweekgeschenk
gratis krijgt bij aanschaf van 10 euro of meer aan
Nederlandstalige kinderboeken.

Heitje voor karweitje
De kinderen van groep 7/8 hebben dit jaar weer enorm enthousiast deelgenomen aan de “heitje voor
’n karweitje” actie. Ze zijn heel wat deuren afgegaan om de meest uiteenlopende klusjes te doen voor
een kleinigheidje. De kinderen hebben dit jaar een mooi bedrag op weten te halen: €418!! Dit bedrag
wordt zoals altijd verdubbeld door de Stichting oud papier, wat een totaal maakt van €836. Een mooi
bedrag, waarvoor wij de inwoners van Horssen en de Stichting oud papier namens de kinderen en het
team heel hartelijk bedanken! De opbrengst zal besteed worden aan extra dingen, zoals bijvoorbeeld
boeken voor de schoolbibliotheek, spelletjes voor binnen of buiten of andere extra’s voor de
kinderen, die niet uit het normale schoolbudget betaald worden.

Jeugdpronkzitting en receptie

Fijne herfstvakantie!!
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