
 

 

Nieuwsbrief 

De Octopus 

 
 

Voorbereiding welbevindingsgesprekken  
U heeft zich reeds ingeschreven voor het welbevindingsgesprek. 
Tijdens het gesprek staan het welbevinden en de betrokkenheid 

van uw kind centraal.  

Om hier zicht op de krijgen maken we gebruik van Kijk! 

observatiesysteem (Groep 1-2) en een welbevindingsvragenlijst 

(Groep 3 t/m 8). 

Belangrijke doelen voor het komende gesprek zijn: 

- Uitwisseling van informatie: zowel door de leerkracht 

als door de ouders wordt informatie gegeven. 

- Afstemming van de waarnemingen (beelden): De 

leerkracht, de ouders en waar van toepassing het kind 

denken met elkaar mee om een compleet beeld te 

krijgen  

 

Informatie van u als ouder vinden we dan ook erg belangrijk. 

Daarom vragen wij u om de vragenlijst bij deze mail/brief in te 

vullen. De uitslag van de vragenlijst kunt u gebruiken om u voor 

te bereiden op het gesprek met de leerkracht. Deze vragenlijsten vindt u in de bijlage. De leerkracht 

heeft ook  zo’n vragenlijst ingevuld. 

 

Voor de ouders van de groepen 1-2 is dit een vragenlijst van Kijk!, het observatiesysteem van de 

onderbouw. U wordt verzocht deze formulieren voor het gesprek in te scannen en te 

mailen naar ma.janssen@groeisaampo.nl of k.vanzwam@groeisaampo.nl of ingevuld aan 

uw kind mee te geven. 

 

Voor de ouders van de groepen 3 t/m 8 is er een welbevindingsvragenlijst over uw 

kind. 

Wij verzoeken u de vragenlijst thuis in te vullen en te gebruiken tijdens het gesprek. 

 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben zelf ook een welbevindingsvragenlijst ingevuld.  

De aanwezigheid van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 bij het gesprek wordt zeer op prijs gesteld.  
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Door de vragenlijsten samen te bespreken, kunt u met de leerkracht van gedachten wisselen over hoe 

het kind het op school én thuis doet, wat oorzaken kunnen zijn van mogelijke verschillen in wat de 

leerkracht waarneemt en wat u als ouder waarneemt, en hoe we daar gezamenlijk op in kunnen spelen. 

 

Terugkoppeling ouderpeiling schoolinformatie 

Bij de start van het schooljaar hebben we u veel informatie met betrekking tot ons onderwijs 

schriftelijk doen toekomen. Daarnaast was er per groep een vragenuurtje georganiseerd. Hierover 

hebben we een ouderpeiling gehouden.  

De Webinar van groep 7-8 was goed bezocht. Tijdens het vragenuurtje van de andere 3 groepen (waarbij 

presentatie was) werd zeer beperkt ingelogd. In totaal ongeveer 10 ouders. 

 

22 Ouders hebben de peiling ingevuld. De beoordeling was middels sterren: 5 sterren goed / 1 ster 

slecht. Hieronder ziet u hoe ouders geoordeeld hebben. 

 

Stelling  

De schriftelijke informatie over de school gaf mij een goed beeld 

van het onderwijs op De Octopus. ****  

De informatie die ik gekregen heb over het onderwijs in de groep 

van mijn kind was zinvol. **** 

De informatie over de groep van mijn kind gaf mij een goed beeld 

van wat er in de klas van mijn kind gebeurt. **** 

Het vragenuurtje met de leerkrachten was zinvol. **** 

De Webinar in groep 7 en 8 was informatief. ****   

Het is zinvol om ouders vanaf groep 7 te informeren over het 

voortgezet onderwijs en advisering. **** 

Ik heb tijdens de Webinar informatie ontvangen over het VO die 

nieuw voor me was. **** 

 

Feedback die o.a. gegeven is en die wij meenemen naar het vervolg: 

- Prettig dat je door videobellen geen oppas hoeft te regelen 

- Een combinatie van online informatie verstrekken en het vragenuurtje zou prettiger zijn geweest. 

Zeker nu er in deze tijd weinig contact/verbinding is.  

- De informatie m.b.t. de jaargroepen kon wat beknopter 

Kijkuurtje 

Het zit in de planning (indien corona dit toelaat) om in januari een inloop/kijkuurtje te plannen waarbij 

de leerkrachten en de kinderen u de school “in bedrijf “ laten zien.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MijnRapportfolio 

Dit schooljaar zijn we op de Octopus gestart met de 

implementatie van MijnRapportfolio. 

Mijn rapportfolio is een digitaal instrument waarbij kind, 

leerkracht en ouders altijd zicht hebben op de brede ontwikkeling van 

het kind. 

 

Waarom MijnRapportfolio?  
Het onderwijs op de Octopus heeft de laatste jaren een 

sterke verandering doorgemaakt. Van klassikaal onderwijs 

zijn we overgegaan naar unitonderwijs. Het nieuwe digitale 

rapport is zo ontwikkeld dat het perfect aansluit bij de 

werkwijze van ons onderwijs. 

 

Wat is mijnrapportfolio? 
MijnRapportfolio geeft leerlingen, leerkrachten en ouders inzicht in de ontwikkeling die de leerling 

doormaakt. Het is bovendien een mooi instrument om leerlingen te laten reflecteren op hun eigen 

ontwikkeling. De ontwikkeling van het kind is een proces. In dit proces stelt het kind samen met de 

leerkracht doelen waaraan gewerkt wordt. We vinden het belangrijk dat uw kind zich verantwoordelijk 

voelt voor zijn leerproces en dat u als ouder betrokken bent bij dit proces dat op school plaats vindt. 

MijnRapportfolio heeft verschillende voordelen: 

 

- Weergave van de brede ontwikkeling van je kind 

- Leerproces zichtbaar maken door visuele ondersteuning 

- Leerkracht en kind vullen het rapport gezamenlijk in 

- Bevordert het gesprek tussen leerkracht en kind 

- Vergroot de betrokkenheid van je kind bij het onderwijs 

- Als ouder kun je op elk moment met je kind MijnRapportfolio bekijken 
 

Werken met Mijnrapportfolio op de Octopus 
We zijn dit schooljaar gestart met de implementatie van MijnRapportfolio. In de eerste weken van het 

schooljaar hebben de kinderen de startpagina gevuld (dit ben ik!) en zijn er in groepjes 

leerdoelgesprekken gevoerd. De kinderen werken aan hun eigen leerdoelen en de voortgang hiervan 

wordt door de kinderen genoteerd in MijnRapportfolio. De aankomende weken zullen we het portfolio 

gaan vullen. Hierin komen werkjes en opdrachten waar de kinderen trots op zijn. Daarnaast worden er in 

MijnRapportfolio door leerkracht en  

leerling (welbevindings)vragenlijsten 

ingevuld die als leidraad dienen tijdens 

het welbevindsgesprek. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Toegang 

Na het eerste rapport krijgt u als ouder toegang tot MijnRapportfolio. U zult hiervoor t.z.t. een 

uitnodiging ontvangen. Tot die tijd vullen leerkrachten en leerlingen het portfolio. T.z.t. ontvangt u 

hierover meer informatie. 

 

!OPROEP!  
We willen graag weten hoe u MijnRapportfolio ervaart. Daarom zijn we op zoek naar een aantal ouders (1 

á 2 per groep) die samen met ons MijnRapportfolio willen testen en evalueren. Voor deze ouders zal 

MijnRapportfolio na de herfstvakantie opengesteld worden. Er zullen daarna 2 feedbackmomenten 

georganiseerd worden. 

Aanmelden? Stuur via Parro een bericht naar Bjorn Cornelissen. 

 

PARRO 

Parro biedt de mogelijkheid uw privacy voorkeuren aan te geven. De privacyvoorkeuren zijn inmiddels 

aangepast een toegevoegd. We vragen u in de app aan te geven of beeldmateriaal van uw kind gebruikt 

mag worden op Parro (afgeschermde omgeving) en of beeldmateriaal van uw kind gebruikt mag worden 

door de schoolfotograaf (groepsfoto). 

In de App kunt u bij instellingen uw voorkeuren aangeven. 

Jubileum juf Sandra, juf Mia en juf Manon 
Op vrijdag 25 september vieren we feest op de Octopus! Vorig schooljaar werkten juf Mia, juf Manon en 

juf Sandra werken 25 jaar in het onderwijs. Helaas konden de festiviteiten toen vanwege Corona niet 

doorgaan. Op 25 september willen we dit alsnog groots vieren! De juffen worden deze dag uitgebreid in 

het zonnetje gezet.  

Juf Sandra, Mia en Manon hebben een leuke dag georganiseerd. De kinderen krijgen een actieve 

workshop aangeboden van Grote Broer Kunsteducatie. Wat dat precies is houden we voor de kinderen 

natuurlijk nog even geheim.. 

I.v.m. de workshops hebben de kinderen deze dag geen gym. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actie heitje voor karweitje & kinderpostzegelactie 

Onze jaarlijkse ‘Heitje voor karweitje’ actie is vanwege Corona verplaatst. We vonden het op dit moment 

niet verantwoord kinderen verschillende klusjes te laten doen bij mensen thuis. De actie is verplaatst 

naar het voorjaar. De precieze datum volgt.  

 

De kinderpostzegelactie gaat wel door! De verkoop van kinderpostzegels kan dit jaar op 2 manieren 

plaatsvinden: Digitaal (d.m.v. het maken van een verkoopvideo) of fysiek (waarbij rekening gehouden 

wordt met de geldende Coronamaatregelen waarbij contact vermeden wordt).  Op 

https://www.kinderpostzegels.nl/voorouders/ vindt u meer informatie. De kinderen krijgen de actie 

uitgelegd in de klas. De actie loopt van woensdag 23 september t/m woensdag 30 september en is voor 

de kinderen van groep 7 & 8. 

 

 

Actie Kinderboekenweek 

Tijdens de Kinderboekenweek, tussen 30 september en 11 oktober, doen we mee 

met de schoolbieb-actie van Bruna Druten. Als u een kinderboek koopt in deze 

periode bij Bruna dan kunt u de kassabon in de bus van onze school  

“De Octopus” bij de kassa doen. 20 procent van de totale opbrengst zal in boeken 

geschonken worden aan de schoolbibliotheek van de Octopus. 

Het zou fijn zijn als we samen voor een paar mooie nieuwe boeken voor de bibliotheek zouden kunnen 

zorgen! 

 

 
Nieuws uit unit 1 
We kunnen nu echt zeggen dat we gestart zijn.  

De groep begint door allerlei groepsvormende activiteiten ook echt een groep te worden, zowel in groep 

1-2 als in groep 3-4. Kinderen laten zich meer van horen in werk- en spelsituaties en nieuwe 

vriendschappen lijken wat meer vastigheid te krijgen. Maar ook als Unit 1 zien we elkaar steeds vaker en 

intensiever door samenwerkingsactiviteiten zoals het buiten spelen,  

de begrijpend luisterlessen, de crea middagen en het samen werken op het 

leerplein. Niet alleen de kinderen, maar ook wij als leerkrachten genieten hiervan. 

In groep 1-2 is de eerste verandering al een feit, want  

juf Mirjam is gestart met haar zwangerschapsverlof.  

We wensen haar natuurlijk een prachtige tijd!  

Juf Kirsten heeft haar eerste werkdagen en oriëntatie in de kleutergroep gehad 

en gaat nu samen met juf Manon vorm geven aan het thema: Ridders en 

Jonkvrouwen! 
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In groep 3-4 zoeken ze het wat hogerop, door direct af te reizen naar de maan. 

Het thema Ruimte!(vanuit Blink) heeft tal van onderzoeksvragen in zich die de 

kinderen hebben opgeschreven en die op de gang opgehangen zijn! Bij de 

crealessen in Unit 1 hebben de kinderen gekozen uit drie activiteiten waar we 

gedurende drie weken aan werken: yogalessen, het bouwen van een kasteeltoren 

of het maken van een heelal waar een raket in vliegt. 

 

 

Nieuws uit unit 2 
 

Crea 
De afgelopen creaperiode hebben de kinderen van unit 2 hard gewerkt aan hun eigen creaties. Ze hebben 

erg hun best gedaan en het eindresultaat mag er dan ook wezen!! 

 

      
 
Aankomende periode gaan we aan de slag met keuzeopdracht “Uilen”. De kinderen gaan uilen op 3 

verschillende manier tekenen: met Oost-Indische inkt, wasco en als krastekening waarbij een verflaag 

weggekrast wordt. Afgelopen dinsdag is iedereen enthousiast aan de slag gegaan. 

 

Blink 
De kinderen in groep 7 en 8 hebben de informatielessen van het project Extreme Natuur erop zitten. 

Tijdens deze lessen zitten de kinderen in vaste groepjes. Ieder groepje heeft een leider. De leider 

houdt de belangrijke spullen bij en probeert iedereen te helpen met zijn of haar 

taken. Tijdens het laatste kwartiertje van iedere les maakten de kinderen al een 

start aan het maken van een eigen National Geographic Junior (tijdschrift). In de 

laatste informatieles zijn de rollen verdeeld om echt te beginnen aan dit 

tijdschrift. Er is een hoofdredacteur, eindredacteur, redacteur, beeldredacteur 

en vormgever. Na het verdelen van deze rollen begonnen de kinderen met het 

maken van een moodboard. Dit moodboard staat centraal voor de onderwerpen in 

het tijdschrift.  



 

 

 

 

Daarna beginnen de kinderen aan het tijdschrift. Vanuit hun eigen rol proberen ze samen een zo goed en 

mooi mogelijk tijdschrift te maken. Het mooiste en beste tijdschrift wordt dan ook echt gedrukt!  

De kinderen van groep 5 en 6 hebben de informatielessen van het project 

Extreem weer gehad. Afgelopen week hebben ze een ‘Test jezelf’ gemaakt. Ze 

leren hierbij leren voor een toets en kijken of ze de informatie uit de lessen 

goed begrepen hebben. Na deze toets gaan de kinderen aan de slag met een 

artikel voor een tijdschrift. Alle artikelen vormen uiteindelijk het tijdschrift 

Extreem Weer van groep 5 en 6. Tijdens het maken van het tijdschrift kunnen 

de kinderen meekijken bij groep 7 en 8. Op deze manier maken ze gebruik van 

elkaar kwaliteiten en leren ze van elkaar.  

 

Nieuws van de BSO 
Net zoals school is de BSO inmiddels ook een aantal weken van start. BSO staat voor BuitenSchoolse 

Opvang. We bieden vanuit Kion naschoolse opvang en vakantieopvang voor de kinderen van de basisschool. 

Momenteel bieden we dat op maandag, dinsdag en donderdag, maar het ligt er natuurlijk ook aan hoe 

groot de vraag is vanuit jullie als ouders. We hebben op alle dagen nog ruimte om te 

groeien, dus zoek je nog een plekje voor de opvang van je 

kind/kinderen, maak eens een afspraak om een kijkje te komen 

nemen. We zijn bereikbaar op maandag/dinsdag/donderdag van 

14.00-18.00u op het nummer: 06-17221719 of stuur een mailtje 

naar bsooctopus@kion.nl. 

 

Op de BSO wordt met het activiteitenprogramma vooral gekeken 

naar de kinderen. Waar ligt de behoefte, waar hebben de 

kinderen zin in? “Niks moet, alles mag” is vooral het motto. We betrekken de kinderen 

graag bij de verschillende activiteiten die we aanbieden. Dit noemen we: kinderparticipatie. Kinderen 

leren hierdoor dat je op een positieve manier invloed kan uitoefenen op je directe 

omgeving. Het maakt hen betrokken en geeft een verantwoordelijkheidsgevoel waar 

ze op jonge leeftijd al veel van leren.  

De ene keer zijn we druk aan het knutselen, terwijl we een andere middag weer 

heel lang buiten zijn of rondrennen in de gymzaal. Hebben de kinderen behoefte 

aan rust en ontspanning, dan kunnen ze zich even terugtrekken en kiezen voor een 

rustige activiteit (zoals een boekje lezen of tekenen). Ook maken we wel eens een 

uitstapje naar een speeltuin in de buurt.  
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Wanneer er iets vanuit de school georganiseerd wordt, dat plaatsvindt na schooltijd, dan 

proberen we daar met de BSO ook bij aan te sluiten. Zo wordt er 

regelmatig samengewerkt met Kids Actief. Kids Actief is een speciaal 

naschools-, beweeg, speel- en sportprogramma in Maas en Waal, de 

kinderen vinden dit altijd erg leuk om hieraan mee te doen.  

We staan altijd open voor nieuwe initiatieven en mogelijkheden om, 

eventueel samen met school, onze naschoolse activiteiten voor de 

kinderen in Horssen uit te breiden. 

 

Wat hebben we zoal gedaan de afgelopen weken: 

We hebben iPhones, iPads en laptops geknutseld van dik karton en 

veel gekleurd (glitter)papier. We hebben elke middag lekker buiten gespeeld 

en ook kijken we af en toe een filmpje, want we hebben een digibord in het 

lokaal. Verder hebben we geschilderd, zijn we een keer naar de speeltuin 

geweest en hebben we in de gymzaal spelletjes gedaan. 

 

 

We kijken er naar uit om samen met de kinderen na te denken over onze toekomstige activiteiten en 

maken er samen een fijne en uitdagende middag van! 

 

Wellicht tot snel, je bent van harte welkom!  

 

Bijlagen 
 

- Brief verandering normering LVS citotoetsen  

- Vragenlijst welbevindingsgesprekken 
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