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‘Gruitdagen’
Misschien nog even ter herinnering. Op woensdag en vrijdag is het ‘Gruitdag’
op De Octopus. Ieder kind neemt een stukje fruit of groente mee naar school
voor de ochtendpauze. Dit jaar geen subsidie van de Europese Unie en geen
gratis schoolfruit.

Informatieavond
U komt toch ook naar de informatieavond op woensdag 18 september? De leerkrachten
geven dan specifieke informatie over de groep. Erg belangrijk dus!
Voor de groepen 1/2, 4, 6 en 7 start de informatieavond om 19.30 uur. Voor de groepen 3,
3/4, 5 en 8 zal deze om 20.30 uur starten. Er zal een pauze zijn van 20.15 uur tot 20.30
uur.
De activiteitencommissie stopt
Wij willen de ouders, die zich hiervoor hebben ingezet, ook langs deze weg bedanken voor
hun inzet. Zij hebben veel activiteiten nieuw leven ingeblazen. Wij hebben op school
verschillende commissies. Op de informatieavond zullen wij m.b.v. intekenlijsten uw hulp
vragen. U kunt zich dan inschrijven voor een commissie. Meer informatie volgt.

Gezinsuitbreiding
Mooi nieuws! Rianne Zwaan (leerkracht groep 3/4) is zwanger van haar tweede
kindje. Zoals het er nu naar uitziet, gaat Rianne eind december met verlof.
Wij zijn al opzoek naar vervanging.

Stagiaires
Wij mogen ook dit jaar weer stagiaires verwelkomen op De Octopus. In groep 5B loopt
Thomas Heerholtz van praktijkschool De Linie stage op maandag en woensdag. Op dinsdag
verricht hij lichte conciërge taken.
Stagiaires van de PABO Leiden op dinsdag; Groep 3 Kim van der Brink
Groep 4 Sanne Warmerdam
Groep 8 Sofie Elseman
Groep 1/2 C Roos Gooijer
Groep 5A naam stagiaire nog niet bekend
Bij onze vakleerkracht gymnastiek lopen Isa Hofstra en Britt Paats stage op maandag.
Wij vinden het erg leuk dat wij zoveel mensen mogen begeleiden.

Bibliotheek ouders
In de vorige nieuwsbrief heb ik een oproep gedaan voor bibliotheek ouders.
Gelukkig hebben zich een aantal ouders gemeld. De bibliotheek is nu geopend op
maandagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend.

Schoolreisje
De kinderen kwamen ’s ochtends best een beetje zenuwachtig binnen. Het is
toch altijd een hele belevenis. De bussen vertrokken even na 09.00uur. De
weergoden waren ons in Apeldoorn gelukkig redelijk gezind. De kinderen hebben
zich opperbest kunnen vermaken. Ze hebben Mevrouw Suikerspin ook ontmoet.
We kunnen terug kijken op een leuk schoolreisje. Speciale dank gaat uit naar de
schoolreiscommissie en alle begeleiders die ervoor gezorgd hebben dat dit een
geslaagde dag kon zijn.

Goudenweken
Een goed begin is het halve werk! Na de vakantie start elke leerkracht met een nieuwe
groep. Kinderen zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid in de vakantie.
Op het moment dat de klas voor het eerst bij elkaar komt, start het proces van
groepsvorming. De hiërarchische structuur verschuift. Bepaalde kinderen blijken toch
weer iets dominanter, een enkel kind heeft de groep verlaten of is er aan toegevoegd.
Juist deze gevoelige periode is bij uitstek geschikt om in te zetten op een positieve
groepsvorming. De gouden weken zijn direct ingegaan na de zomervakantie en duren vier
tot zes weken. In alle groepen worden veel Energizers gedaan. Vraag uw kind er maar eens
naar.

Nieuwe rekenmethode
De groepen 3 t/m 7 zijn na de zomervakantie gestart met een nieuwe
rekenmethode. Wij werken in deze groepen nu met ‘Wereld in getallen 5’.
Tijdens de informatieavond gaat u hier meer over horen. Hieronder een paar
van de principes waarop de methode is gebaseerd.






Rekenen is meer dan alleen uitrekenen;
Leg eerst een fundament en bouw dan verder;
Veel aandacht voor oefenen, onderhouden en automatiseren;
Maak kinderen eigenaar van hun eigen leerproces;
Leer kinderen zelfstandig nadenken;



Wereldse filmpjes en Eurekalessen, waarin kinderen zich kunnen
verwonderen over reken-wiskundige problemen.

Flyers
Onderaan deze nieuwsbrief heb ik een aantal flyers geplaatst.





Trainingen van de GGD
Uitnodiging schaaktoernooi
Blokfluitles
Webinar media opvoeding

Agenda:



Met vriendelijke groet, mede namens het team, Saskia Jonker



Woensdag 18 september:
informatieavond
Woensdag 2 oktober: start
Kinderboekenweek
Woensdag 9 oktober:
kijkochtend 08.30u-09.30u

Cursussen en groepen
Inwoners Haarlemmermeer
Schooljaar 2019/2020
Aanbod voor kinderen

Di 1 oktober 15.45-17.15

Hoofddorp P Punt, Graan voor Visch

1,8,15,29 okt, 5,12,19 nov

Voor kinderen van10 -12 jaar

Sociale Vaardigheidstraining

Voor meer informatie en aanmelding kijk op www.meerwaarde.nl start elk voorjaar en najaar kosten 35,00
Ma 7 okt

15.45-17.15

7,14,28 okt 4,18,25 nov

Hoofddorp P Punt, Graan voor Visch

Sociale Vaardigheidstraining

Voor kinderen van10 -12 jaar

Voor meer informatie en aanmelding kijk op www.meerwaarde.nl start elk voorjaar en najaar kosten 35,00
Aug 2020

09.30 -15.00

Hoofddorp Kaj Munk College

Plezier op school

Laatste week zomervakantie 2020 Voor aankomend brugklassers ( gratis)

Aanbod voor ouders ( gratis)

Woe 18 sept 19.30-21.30

Hoofddorp Consultatiebureau Hoofddorp/ Floriande

Voor ouders van kinderen 12+

Workshop

Tieners laten meewerken

Woe 25 sept 19.00 – 21.00

Hoofddorp Consultatiebureau / Floriande

25 sept, 2,9,16 okt en 6 nov

Voor ouders van kinderen 0-12

Positief opvoeden

Di 1 okt

19.30 – 21.30

Hoofddorp CJG Graan voor Visch 14302

1,8,15,29 okt 5, 12 nov

Voor ouders van kinderen 12+

Ma 7 okt
19.30 - 21.00
gescheiden ouders

Hoofddorp/ Consultatiebureau Floriande

Do 20 nov
ouders

19.30 - 21.00

19.30-21.30

Hoofddorp CJG Graan voor Visch 14302

Voor ouders van kinderen 12+

Hoofddorp Consultatiebureau Floriande

1,8,15,29 okt 5, 12 nov

Voor ouders van kinderen 12+

Di 3 mrt

Hoofddorp Consultatiebureau / Floriande

3,10,17,24 mrt

Workshop Voor gescheide

Workshop
Kinderen leren luisteren

Workshop
Tieners laten meewerken

Do 12 mrt 19.30 – 21.30

19.00 – 21.00

Workshop Voor
Opvoeden in twee huizen

Hoofddorp CJG Graan voor Visch 14302
Opvoeden in twee huizen

Di 8 okt
19.30 - 21.00
Hoofddorp Consultatiebureau Floriande
Voor ouders van kinderen van 0 -10

Di 11 feb

Omgaan met pubers

Omgaan met pubers

Positief opvoeden

Voor ouders van kinderen 0-12

Di 17 mrt 19.30 – 21.30
Hoofddorp Consultatiebureau Floriande Workshop Voor ouders van kinderen 0-10
Omgaan met ruzie tussen kinderen

Aanbod voor ouders ( niet gratis)

Doorlopend

19.00-22.00

2 bijeenkomsten

Haarlem Zijlweg 200 Haarlem

EHBO bij kinderen

De kosten voor de cursus EHBO incl. reanimatie bij kinderen zijn € 72,60 p.p.

Online aanmelden kan via www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/cursussen

Workshop Opvoeden in twee huizen
Echtscheiding en opvoeden
Wij bieden de workshop "opvoeden in twee huizen" aan over opvoeden
na de scheiding. Niet meer samen onder één dak als gezin, en toch blijven
jullie verbonden als ouders van je kind. Hoe doe je dat eigenlijk, opvoeden en
samen zorgen voor de kinderen als je gescheiden bent?

Voor Wie?





De workshop is bedoeld voor gescheiden ouders wonend in de gemeente Haarlemmermeer.
De workshop duurt ongeveer 2 uur en is interactief voor ongeveer 6-12 ouders.
De nadruk ligt op de opvoeding en het uitwisselen van bruikbare tips met andere gescheiden
ouders.
U kunt met uw ex-partner komen maar uit ervaring blijkt dat het prettiger is om apart aan een
avond deel te nemen.

Aanmelden:





Deelnemen aan de workshop is gratis voor inwoners Haarlemmermeer
Opgeven kan online via:
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/cursussen/workshop-echtscheidingen-opvoeden
Of via een mail naar een e-mail sturen naar cursusbureau@vrk.nl met uw naam,
adres, telefoonnummer en of u alleen of samen komt

Data 2019
Maandag 7 oktober 19.30 – 21.00 Dussenstraat
Donderdag 20 november 19.30 -21.00 Graan voor Visch

2 OKTOBER BEGINT
BLOKFLUITLES OP
SCHOOL

Vanaf groep 4 woensdag,
na school om 14.00 uur
Waar? boven bij de Tabitha.
Prijs; €40 voor 10 lessen van
een half uur,
is slechts €4 per les.
Yamaha blokfluit te koop voor €12
Aanmelden of voor meer
info:Fiona Hutubessy-Watson
Email: fionaxcello@gmail.com
Tel: 023 5362901

