NIEUWSBRIEF DE OCTOPUS

20 december

2018
2019

Directievoering De Octopus
Beste ouders
Via deze weg wil ik jullie danken voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en het
overlijden van mijn partner Eric. Deze waren voor mij een grote steun en troost.
Na de kerstvakantie start ik met re-integreren. Op de dinsdag, woensdag en donderdag zal ik een
dagdeel aanwezig zijn. Vooralsnog blijft Christel Visschers (ad interim) voor u als ouder eerste
aanspreekpunt. Christel is op maandag en woensdag aanwezig.
Anja Adams legt haar werkzaamheden op De Octopus met ingang van de kerstvakantie neer. Ik dank
haar hartelijk voor haar inzet voor de school afgelopen periode.
Rest mij nog jullie allen fijne feestdagen toe te wensen. Tot in het nieuwe jaar!
Met vriendelijke groet,
Paula Breuer

Continurooster op vrijdag 21 december
Morgen is er een continurooster: alle kinderen lunchen op school en zijn vanaf 13.00 uur vrij.

Kerstviering
Op het einde van de ochtend waren ouders, opa’s, oma’s enz. van harte welkom om samen het
(klein)kind te knutselen, naar een toneelstuk te kijken, te kleuren en vele andere activiteiten die door de
kinderen georganiseerd waren. Een zeer geslaagde druk bezochte ochtend!
’s Avonds hebben de kinderen genoten van een heerlijk buffet. De kinderen hadden samen met ouders
heerlijke hapjes klaar gemaakt en waren feestelijk gekleed naar school gekomen.
Ouders hebben ondertussen onder het genot van een drankje even bij kunnen praten.

Namens alle personeelsleden wensen wij u prettige feestdagen en een gezond en
gelukkig 2019.

Unit 1 in kerstsferen
Op dinsdagmiddag was het een drukte van jewelste. Vaders, moeders, opa’s
en oma’s en een tante kwamen ondersteuning bieden bij het maken van
kerststukjes.
Unit 1 was verdeeld in twee groepen waar de kinderen een bakje met oase
kregen van de school. Het zelf meegebrachte kerstgroen werd kunstig in de
oase gestoken.
De kinderen gingen in hun tassen en dozen op zoek naar kostbare glimmers,
lange kaarsen, grappige kersthangertjes en fleurige linten.
De volwassenen met de snoeischaren in de hand reikten de perfect passende
stukken dennengroen, coniferen en klimop aan.
De kinderen hebben hard gewerkt en de sfeer was gezellig.
Ook voor de afterparty is goed gezorgd: er is gepoetst en gezogen en alles
zag er na afloop weer super uit!
En wat zijn de kerststukjes mooi geworden!!

Aan alle helpende handen (dus ook voor het
aanleveren van groen) willen we u allen hartelijk
danken!

Op de gang bij unit 1 is de paardenstal veranderd in het kerststalletje. Eerst hebben we met z’n allen
bij het stalletje geluisterd naar het kerstverhaal. Daarna mochten ze het zelf naspelen a.d.h.v. de
platen uit het boek. Ze spelen het verhalen en geven hun eigen draai er aan. Zo ontstaan de
prachtigste verhalen.

Impulsklassen
Passend Onderwijs Maas en Waal verzorgt al een aantal jaar Impulsklassen. In deze impulsklas zitten
kinderen met concentratiemoeilijkheden, moeite met regels, faalangst, startproblemen en dergelijke. De
kinderen komen -in een groep van maximaal 8 kinderen - één maandagochtend per week (bovenbouw)
of vrijdagochtend (onderbouw) bij elkaar gedurende ongeveer 11 bijeenkomsten. Eén ouder of
verzorger komt mee voor de begeleiding.
In de Impulsklas werken kinderen aan de doelen die tijdens het intakegesprek - samen met het kind zijn geformuleerd. Deze doelen zijn telkens kleine verbeterstappen, zodat de kans op succeservaring
groot is.
Wellicht wordt u binnenkort gevraagd voor een gesprek met de leerkracht en/of intern begeleider omdat
uw kind in aanmerking komt voor de Impulsklas. Of misschien denkt u zelf na het lezen van de
brochure (zie bijlage) “Dat is wat voor mijn kind!” Bespreek dit dan met de intern begeleider of de
eigen leerkracht van school, hij/zij kan u verder helpen.

Nationale Zwem4daagse
Op woensdag 4 janauri gaat de zwem4daagse in zwembad De Gelenberg van start. Meer informatie
hierover vindt u in de bijlage.

Bijlagen


Nationale Zwem4daagse

