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Kerstfeest
De donkerste dagen voor kerst betekenen voor de school één van de
sfeervolste weken in het schooljaar. Lichtjes, kerstbomen, een fantastisch
versierd podium en de school binnen komen terwijl er kerstliedjes
gezongen worden!
De kleuters hebben afgelopen woensdag hun ‘mini musical’ laten horen aan
de flatbewoners die bij de school wonen, de mensen van het Wibauthuis en
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Het was een druk bezochte bijeenkomst die
ook nog eens heel vertederend was. Wij zijn supertrots op de kinderen!

’s Avonds was het tijd voor het kerstdiner. Het was weer een toprestaurant op De
Octopus. De lekkerste en mooi opgemaakte hapjes konden worden uitgeserveerd
dankzij jullie! Het was smullen voor iedereen. Met de hele school hebben we ook nog
kerstliedjes gezongen in de aula (het past nog net)! Vanaf 18.30 uur konden de ouders
genieten van een lekker drankje. Het was erg gezellig.
U gaat nu samen met uw kind(eren) genieten van de feestdagen die gaan komen. Wij
zien elkaar weer op maandag 6 januari 2020!

Staking op 30 en 31 januari
U heeft in de kranten kunnen lezen dat er een nieuwe cao is vastgesteld in
het onderwijs. Toch werd er door de onderwijsbonden direct gezegd dat de
reeds aangekondigde staking van 2 dagen: 30 en 31 januari, gewoon zou
doorgaan. Wij weten op dit moment nog niet of de staking doorgaat en hoe
die gaat verlopen. Als team kijken wij na de kerstvakantie naar de
stakingsbereidheid. Wij brengen u dan ook zo snel mogelijk op de hoogte.

Rianne Zwaan met zwangerschapsverlof
Rianne heeft vandaag haar laatste werkdag. Zij gaat dan heerlijke genieten van haar
zwangerschapsverlof. Rianne zal na de kerstvakantie worden vervangen door Eva
Schreuder.
Bee-bot
Wij hebben 4 programmeer robots in huis. Door met de Bee-Bot aan de slag te gaan leren
kinderen op een leuke wijze programmeren, ook werken ze op deze manier aan hun
ruimtelijk inzicht. Op dit moment werkt groep 3 en groep 1/2 A met de Bee-Bot, maar ook
andere groepen kunnen met de Bee-Bot aan de slag.

Namens alle collega’s van De Octopus wensen wij u:
een hele gezellige kerstvakantie en een prachtig en vooral gezond 2020!

Wij bedanken u voor de fijne samenwerking!

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de volgende fotocollage en flyers:
•
•

Fotocollage kerst 2019
Mega sport en spelfestijn voor kinderen van 2 t/m 6 jaar

•

Mega sport en spelfestijn voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

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

Agenda:
•

Maandag 6 januari: eerst
schooldag in 2020

