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Een goede start
De kop is eraf! Dat het maar weer een mooi weer jaar mag worden, waar
iedereen met een glimlach aan terug zal denken. In 2020 staat er weer veel te
gebeuren. We mogen veel nieuwe leerlingen ontvangen. De school bestaat
komend schooljaar 30 jaar en dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren. De
leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn nu druk bezig met de halfjaarlijkse Citotoetsen. Volgende week starten de Nationale Voorleesdagen. In maart hebben
we onze projectweken. Het thema is nog even geheim. De weken zullen weer
voorbij vliegen. Voor je het weet is het alweer tijd voor ons jaarlijks
schoolfeest.

Open dag
Woensdag 5 februari organiseren wij weer een open dag voor nieuwe ouders. Kent u iemand
in uw omgeving die opzoek is naar een basisschool? Attendeer ze dan op onze open dag.

Broertjes/zusjes
Eerder heb ik u al gemeld dat het goed gaat met de aanmeldingen. Mocht u thuis nog een
kind hebben van 2 of 3 jaar dat nog niet is ingeschreven, kunt u uw kind dan zo spoedig
mogelijk inschrijven? U kunt een inschrijfformulier bij mij ophalen.

In blijde verwachting
Mooi nieuws! Arlette Steetskamp, leerkracht groep 7A, is in verwachting!
Zoals het er nu naar uitziet kan Arlette dit schooljaar afmaken.

De overblijf
In januari hebben wij ons overblijfsysteem, voor de leerlingen van groep 5 t/m 8,
gedigitaliseerd. Het is nu niet meer mogelijk om contant te betalen. U kunt het geld
voor een overblijfkaart overmaken naar NL49 INGB 0005930688 t.n.v. Vrienden van
de Octopus.
Het is heel belangrijk dat u bij het overmaken duidelijk de naam en de groep van uw
kind vermeld bij “mededelingen’’ of ‘’betalingskenmerk”.

Op tijd komen, op tijd beginnen en zo maximaal gebruik kunnen maken van de tijd
om nieuwe dingen te leren! Helaas merken wij dat steeds meer leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s) te laat komen. Een paar minuten per dag lijkt niet veel, maar het
loopt al snel op. Per week, per maand en per schooljaar mist uw kind dan cruciale
onderwijstijd. Daarom willen wij eenieder verzoeken om op tijd te zijn, zodat de lessen
en alle leerlingen kunnen starten om 8.30 uur. Bij voorbaat vriendelijk bedankt!

Bewegend leren
Al springend leren rekenen en spellen: het is een innovatieve manier van leren,
waarbij het beeld van stilzittende leerlingen in de klas wordt doorbroken. Wij maken
in de groepen 3 t/m 5 gebruik van het programma ‘’Fit & Vaardig’’. Dit programma
bestaat uit fysieke actieve reken- en taallessen. De nadruk ligt op
automatiseren en het herhalen van reeds bekende lesstof. Zo spellen de leerlingen
een woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter of ze geven
antwoord op de rekensom 2x3 door 6 sprongetjes op de plaats te maken.
Tussen de oefeningen door voeren de leerlingen de basisbeweging uit. Ze joggen
bijvoorbeeld op de plaats terwijl ze nadenken over een antwoord. Bewegen en
tegelijkertijd leren. Hoe mooi is dat! Hieronder een foto-impressie van een
dictee dat m.b.v. bewegend leren is gemaakt. Allemaal propjes met woorden
in het speellokaal. Pak een prop, vouw het papier open en schrijf het woord op.
een propje, vouw het blad op en schrijf het woord op je blad.

Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen starten op 22 januari. In de bibliotheek zijn veel
leuke activiteiten. Voorlezen is belangrijk voor de taal- en
woordenschatontwikkeling. Door een boek voor te lezen beleef je met elkaar
het plezier van het verhaal. Een vast voorleesmoment maakt dat je even
qualitytime plant voor elkaar en even aandacht hebt voor elkaar. Voor kinderen
die lezen minder aantrekkelijk vinden, betekent dit dat juist ook zij verhalen
horen en interesse krijgen in taal.

Flyers
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een flyer over:
•

Webinar: ‘Hoe help ik mijn kind de scheiding door?’

Agenda:
•

Met vriendelijke groet, mede namens het team, Saskia Jonker
•
•

Woensdag 22 januari: start
nationale voorleesdagen
Maandag 27 januari:
studiedag
Donderdag 30 en vrijdag 31
januari: de Octopus
gesloten i.v.m. staking

