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Sinterklaas 
We kunnen bijna niet wachten, maar op donderdag 3 december is 

het zover: Sinterklaas en twee van zijn vrolijke pieten brengen 

een bezoekje aan de Octopus. 

Unit 1 

Door Corona zijn de activiteiten wat eenvoudiger van opzet.  

De kinderen van groep 1/2 zitten om 12:00 uur al klaar in de 

kleutergymzaal. Bij de kleuteringang zal juf Paula natuurlijk 

Sinterklaas en zijn gevolg hartelijk ontvangen. Na het programma 

van de kleuters mag groep 3/4  opwachting maken bij Sinterklaas 

in de kleutergymzaal. (De kleuters gaan dan buitenspelen na alle 

opgedane indrukken.)  

Om 14:00 uur vertrekt Sinterklaas alweer 

naar het volgende adres.  

 

Unit 2 

Dit jaar geen zwaairondje van de Sint in unit 2. 

Deze kinderen hebben hun eigen feest met 

surprises op vrijdag 4 december.  

De kinderen zijn druk bezig met het maken van surprises. Dit 

jaar stellen we de prachtige creaties tentoon aan iedereen in ons 

surprisemuseum. Vanaf woensdagmiddag 2 december mogen de 

surprises alvast naar school gebracht worden. Uiterlijk donderdagochtend 3 december zijn de surprises 

op school zodat we er allemaal nog een dag van kunnen genieten.  

We hopen dat iedereen gaat genieten van een geweldig Sinterklaasfeest!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 november 2020 

Agenda 

2 december: 

(vanaf 14.15 uur) surprises naar 

school. 

3 december: 

Sinterklaas op bezoek 

4 december:  

Sinterklaasviering unit 2 

17 December: 

Kerstviering tijdens schooltijd 

19 december: 

14.15u Start Kerstvakantie! 
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Kerst 
De kersttradities op school zien er dit jaar wat anders uit, maar zeker net zo leuk! Helaas is het 

vanwege de huidige maatregelen niet mogelijk een avond viering te organiseren. Op donderdag 17 

december komen de kinderen in feestelijke kleding naar school. De tafels zijn dan vrolijk gedekt om 

gezamenlijk te ontbijten in de klas. Later in de ochtend is er een gezellige kerstviering binnen unit 1 en 

unit 2. Alle groepen bedenken een stuk of meerdere stukken om op te voeren tijdens de viering. 

Tussendoor is er natuurlijk tijd voor kerstliedjes en spellen! Op vrijdag houden we een "rommel-dag". De 

kinderen mogen in hun pyjama/onesie naar school komen, we ruimen samen de klassen op en er zijn 

gezellige kerstactiviteiten. Op beide dagen zijn de kinderen om 14.15 uur uit. Meer informatie volgt. Wij 

hebben er zin in! 

 

 

Mijnrapportfolio en de ouderpilot 
Een aantal weken geleden is de ouderpilot van MijnRapportfolio gestart. Een aantal 

ouders heeft toegang gekregen tot MijnRapportfolio en test de functionaliteiten 

van de software. Erg fijn! We krijgen veel feedback terug waardoor we 

MijnRapportfolio door kunnen ontwikkelen en alle “kinderziektes” eruit zijn voordat 

iedereen in februari toegang krijgt. Er liggen nog een aantal vragen:  

- Welke verwachtingen scheppen we richting ouders m.b.t. de uploadfrequentie?  

- Hoe kunnen we het gebruik van MijnRapportfolio integreren in het dagelijkse 

programma zodat het de   

  leerkracht geen extra werkdruk oplevert?  

- In hoeverre is het zinvol om MijnRapportfolio in groep 1-2 toe te passen? 

- Hoe zorgen we ervoor dat de leerkracht minder sturend wordt in het vullen van het portfolio? 

 

Kinderen en leerkrachten zijn het portfolio aan het vullen. We merken dat een aantal kinderen zich al 

steeds meer bewust wordt van wat er in het portfolio kan staan. Het gaat hier namelijk om de dingen 

waar je echt trots op bent! Andere kinderen hebben daar nog meer begeleiding in nodig. Ook vanuit thuis 

wordt er regelmatig iets geüpload. Persoonlijke leerdoelen krijgen door het voeren van 

ontwikkelgesprekken vorm. Kinderen krijgen steeds meer regie op hun eigen leerproces. Vanaf volgende 

week staat MijnRapportfolio ook wekelijks op het rooster in unit 2. De kinderen werken 

groepsdoorbroken aan hun eigen leerdoelen. Leren van en met elkaar! 

 

Het rapport wordt op dit moment ontwikkeld in een nieuwe vorm. Naast het portfolio, leerdoelen en 

informatie over het welbevinden vind u vanaf februari ook de “harde” kant terug in mijn Rapportfolio. De 

Snappetontwikkeling van uw kind, CITO vaardigheden en scores betreffende werkhouding en vakken als 

BLINK, Gym en CREA worden inzichtelijk.  

 

 

Parro: kind- of privé gesprek? 
Bij het aanmaken van nieuwe gesprekken met een leerkracht kunt u kiezen voor twéé opties: 

- Privégesprek 

- Kindgesprek 

Kies voor een kindgesprek wanneer u contact wilt met de leerkracht van uw kind. In het geval van een 

combinatiegroep zullen beide leerkrachten automatisch deelnemen aan het gesprek, zodat iedereen op 

de hoogte is. 

 

 



 

 

 

Kies voor privégesprek wanneer u een gesprek met een (andere) leerkracht wilt starten 

waarbij de combinatieleerkracht niet hoeft mee te lezen. Een privégesprek is dus ook 

echt privé met één leerkracht. 

 

Sjors sportief 

Ook dit schooljaar komt er een boekje van Sjors Sportief/Creatief met bekende en 

nieuwe activiteiten.  

Staat dit jaar jouw tekening op de voorkant?  

Ga snel aan de slag en lever je tekening voor 11 december in bij jouw juf of 

meester!  

Wie weet wint jouw tekening de wedstrijd! 

 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Afgelopen maandag heeft de MR weer vergaderd.  

De MR bestaat uit twee ouders ( Suus van Dijk en Femke Frieling) en twee leerkrachten (Mia Romijnders 

en Mirjam van den Hurk).  

De notulen van de vorige vergadering van 14 september kunt u downloaden op onze website. 

https://deoctopus.nl/mr/ 

Gespreksonderwerpen van 14 september waren o.a. Parro, Rapportfolio, de informatieavond en 

speerpunten van de MR 20-21. 

 

 

COVID-19 en ventileren van leslokalen 
In verband met COVID-19 ventileren wij de leslokalen extra gedurende de pauzes. Maar ook gedurende 

de lesdag staan er zo veel mogelijk ramen open.  

Het valt ons op dat sommige kinderen nog erg luchtig gekleed zijn. Als u uw kind  

’s ochtends naar school stuurt realiseer u zich dan dat het in het leslokaal fris kan zijn. 

 

 

BSO 
We hebben weer een hoop leuke activiteiten gedaan de afgelopen tijd! Zo hebben we onze eigen lavalamp 

gemaakt met water, olie, bakpoeder en kleurstof. Dit was echt super leuk. En met een lampje eronder, 

was het helemaal cool!  

 

We hebben een proefje gedaan met water, keukenrol en stiften. Zo konden 

we een regenboog maken. Heel simpel, maar erg leuk! Probeer het thuis ook 

maar eens! Je pakt een velletje van de keukenrol, vouwt deze dubbel, teken 

dan aan beide kanten van het papier een regenboog en laat het midden wit. 

Leg de beide kanten vervolgens in het water en het water doet de rest….  

 

 

https://deoctopus.nl/mr/


 

 

We spelen elke dag buiten, het liefst zo lang mogelijk. Daar 

verzinnen de kinderen dansjes en treden op voor de andere 

kinderen van de BSO. Dit doen ze dan op het 

podium van het buitenlokaal. De ene keer 

luisteren we naar een liedje, een andere keer 

krijgen we een dansje te zien. De kinderen zijn 

altijd erg creatief in het verzinnen van iets 

leuks!  

Ook de zandbak is altijd erg leuk om in te spelen. Soms worden de 

aanhangers van de tractors helemaal volgeladen met zand! 

Als het slecht weer is, dan gaan we vaak wat spelletjes doen in de gymzaal. Laatst hebben we “de vloer is 

lava” gedaan en een leuk spelletje waarbij we moesten springen in de hoepels. 

Wat we o.a. nog gaan doen in de komende weken tot aan de 

kerstvakantie: 

De sint is weer in het land, dus we gaan pepernoten bakken. 

Daarnaast zullen we sinterklaasspelletjes doen en kleurplaten maken. 

Voor de kerst gaan we glas in lood kerstballen schilderen. 

 

Wil je meer informatie over de BSO, neem gerust contact op!  

E-mail: bsooctopus@kion.nl  

Telefoon: 06-17221719.  

Op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag zijn we 

bereikbaar van 14.00u-18.00u.  

 

Ben je misschien al aan het nadenken over de BSO, maar weet je niet 

of je kind het leuk zal gaan vinden? Je kind mag gerust een keertje 

komen kijken, zodat hij/zij kan zien welke kinderen er nog meer op de 

BSO zijn en wat er allemaal gedaan wordt. Hopelijk tot gauw :) 
 

 

 

Activiteiten  

 

Bijlagen 

 
- Brief kandidaatstelling Ondersteuningsplatform Stromenland 
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