Nieuwbrief 04
Schooljaar 2019-2020, vrijdag 4 oktober 2019

Studiedag 11 oktober
Vrijdag 11 oktober hebben wij een studiedag. De leerlingen zijn dan allemaal
vrij. Ons team gaat dan onder begeleiding van Onderwijs maak je Samen in
gesprek over het voeren van kindgesprekken en eigenaarschap. Kindgesprekken
helpen ons om de onderwijsbehoeften van kinderen duidelijker in beeld te
krijgen, de pedagogische relatie te versterken, de persoonlijke betrokkenheid
en motivatie te verbeteren. De gesprekken hebben een positieve invloed op
het welbevinden van de kinderen en worden vaak door kinderen ook enorm
gewaardeerd omdat er serieus naar ze geluisterd wordt. Wij gaan
onderzoeken hoe wij de kindgesprekken in ons onderwijs een plek kunnen
geven.

Nog even ter herinnering: jaarvergadering MR
Op maandag 14 oktober is de jaarvergadering van de MR. Het jaarverslag van de MR en het
financiële verslag van de penningmeester worden dan besproken. De koffie staat klaar om
19.45 uur. De bijeenkomst start om 20.00 uur. Wij willen i.v.m. de koffie en thee graag
weten of u komt. U kunt zich aanmelden op dit mailadres: obsoctopus.mr@gmail.com

40 jaar in het onderwijs
Morgen is juf Ellen van Eekeren 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Wij
feliciteren Ellen met dit mooie jubileum. Woensdag 16 oktober is de laatste
werkdag van Ellen en nemen wij ook afscheid van Ellen. Zij kan dan samen met
haar man gaan genieten van haar pensioen.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is officieel geopend. We hebben weer veel boeken aangeschaft.
Deze boeken staan tentoongesteld in de centrale hal. In de groepen gaan de oudere
leerlingen voorlezen aan de jongere leerlingen. Uiteraard wordt er veel aandacht besteed
aan lezen en leesplezier. De kinderen hebben ook nog uitdaging. Zij doen mee aan de
gouden griffels (verhalenschrijven) en gouden penselen (tekeningen maken). Het thema is:
Reis mee!
Denkt u nog aan:
 de kijkochtend op woensdag 9 oktober van 08.30 tot 09.00 uur!
 de boekenmarkt op woensdag 9 oktober van 11.45 tot 12.45 uur! Neem een kleedje,
wisselgeld en boeken mee.
 sparen voor de schoolbieb (zie flyer onderaan deze nieuwsbrief)

Handbaltoernooi
Op 2 woensdagen zijn de kinderen van De Octopus bezig geweest met een
handbaltoernooi. Groep 5/6 werd vertegenwoordigd door 2 teams en groep 7/8
met 1 bijna dubbelteam. Zowel in de categorie 5/6 als 7/8 hebben de kinderen
heel leuk handbal laten zien. Er werd goed samengespeeld en op z’n tijd ook
goed gescoord. In ieder geval waren de kinderen zeer enthousiast. Dit leverde
voor team 1 bij 5/6 een 2e plaats op en een beker. Groep 7/8 wist beslag te
leggen op de 3e plaats met ook een beker. Op naar de hockeydag op de
zaterdag voor de herfstvakantie.

Bezoek aan de Heimanshof
De leerlingen van groep 5 hebben een educatief bezoek gebracht aan de
Heimanshof (op het moment van schrijven moet één groep 5 nog gaan). Zij
hebben een herfstwandeling gemaakt.

Kreavaria
Deze week is er een medewerkster van ‘Kreavaria’ de groepen langs gegaan om
de kinderen te enthousiasmeren voor musical’/theaterlessen na schooltijd. De
lessen zijn geschikt voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Als afsluiting van de
20 lessen zal er een uitvoering zijn in schouwburg de Meerse, waar ook andere
scholen aan mee doen die deze naschoolse activiteit aanbieden. Uw kind heeft
een flyer meegekregen. U kunt uw kind inschrijven t/m 11 oktober.

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u;


spaar mee voor de schoolbieb



de laatste GGD flits die gaat over scheiden.

Agenda:



Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker




Woensdag 9 oktober:
kijkochtend 08.30u-09.00u
Woensdag 9 oktober 11.45u
tot 12.45u boekenmarkt
Vrijdag 11 oktober:
Studiedag alle leerlingen
vrij
Maandag 14 oktober
algemene jaarvergadering

Spaar mee voor je schoolbieb!
Voor elk verkocht kinderboek houden wij 20% van het
aankoopbedrag apart voor jullie schoolbieb!
Hoe gaat het in zijn werk:
1. koop een kinderboek van 2 t/m 13 oktober 2019
2. lever het bonnetje in bij ons (we hebben een speciaal laatje voor elke school)
3. na de kinderboekenweek tellen wij alle kassabonnen op
4. de school krijgt van ons een waardebon voor de schoolbieb
Zo simpel. Geen addertjes, noch gras. Wij willen er gewoon samen met jullie voor
zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot mooie boeken!

GGD Flits Scheiding
En ze leefden nog lang en gelukkig……
Zo gaat dat in sprookjes, maar in het echte leven loopt dat niet altijd zo. Een op de
zes kinderen krijgt te maken met een scheiding van zijn of haar ouders. Een
scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, Alles wat tot nu toe vertrouwd was is dat
plotseling niet meer. Kinderen kunnen zich in de steek gelaten, boos, bang en
verdrietig voelen. Toch hoeft een scheiding niet dramatisch te zijn. Kinderen
kunnen na verloop van tijd meestal vrij goed wennen aan de nieuwe situatie. Een
informatieve website voor kinderen (en ouders) is www.villapinedo.nl. “De plek
voor kinderen van gescheiden ouders”.
Buddyapp Voor kinderen van 10-20 jaar
Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich aanmelden via de website van villa pinedo
voor de buddyapp, waar ze gekoppeld worden aan een getrainde jongere die ook
gescheiden ouders heeft.
Maakt u zich zorgen over uw kind ten aanzien van de scheiding? Het is altijd
mogelijk een afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts
verbonden aan de school van uw kind. Zij kunnen met u meedenken over passende
begeleiding en hebben zicht op het aanbod voor gescheiden ouders en kinderen in
uw gemeente. Een afspraak maken kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 –
12.30 en 13.00 – 17.00 uur.
Workshops Opvoeden in twee huizen ( voor inwoners Haarlemmermeer)
Behoefte om eens te praten over opvoeden met andere gescheiden ouders ? Meld je
aan voor een van de workshops.

