Nieuwsbrief 20Schooljaar 2017-2018, vrijdag 13 juli 2018
Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Donderdag 19 juli is de laatste
schooldag voor de zomervakantie. Zo’n schooljaar gaat altijd weer snel voorbij. Het is
een schooljaar geweest waarin we weer heel veel hebben gedaan en bereikt. Een goede
eindtoetsscore, een leuk schoolreisje en een geweldig schoolfeest op het schoolplein
zijn zomaar enkele hoogtepunten van het afgelopen schooljaar. Dank voor uw
samenwerking in het afgelopen schooljaar. We hopen, na nog een week school, u en de
kinderen dan ook weer uitgerust en gezond terug te zien. Op 3 september gaan de
schooldeuren weer open. Volgende week ontvangt u de kalender voor het nieuwe
schooljaar alvast digitaal.

Sport- en speldag
Dinsdag 12 juli hadden wij een alternatieve sportdag rond de school. Het is toch altijd
knap hoe Carla Friedel en Davey Tool leuke spelletjes weten te bedenken die een goede
invulling geven aan zo’n sportief evenement. Dankzij de hulp van veel ouders was het
allemaal weer goed geregeld.

Uitzwaaien groep 8
Woensdag 18 juli nemen wij afscheid van onze groep acht leerlingen. Zij vliegen uit en
gaan met een goede basis straks op de middelbare school beginnen. Wij zullen ze op
gepaste wijze de school laten verlaten. Vanaf 12.00 uur zal dit gebeuren. Mocht u willen
kijken, dan bent u van harte welkom.

Gevonden voorwerpen
Er liggen op de bank in de hal veel spullen die in de loop van het schooljaar zijn blijven
liggen. Kijkt u gerust even of er ook iets bij zit van uw kind. Wat blijft liggen brengen
wij altijd naar de Kringloopwinkel.

Zwemdiploma's
Veel kinderen van De Octopus hebben tijdens het schoolzwemmen diploma’s behaald.

A-diploma: Matt Buiskool, Owen v. Meurs en Nilda Sahingoz uit gr. 1/2B
C-diploma: Iliyas Oumghar en Sanne Ververgaard uit gr. 1/2B
A-diploma: Renzo Reurings en Ambar Srungere uit gr. 3A, Aisha Behnisch en Matisse
Hietbrink uit 3B.
B-diploma: Stefan Bax, Elise van der Linden en Emir Oktener uit gr. 3A, Esmée Hankel,
Lio Lohy, Hamza Atmani en Jeriley Thomas uit gr. 3B
C- diploma: Quincy Haandrikman, Zoë Kant, Kenta Chan en Ahmed Elakkad uit gr. 3A en
Jayden Schoo, Day Fraser en Daan Langerak uit gr. 3B
Snorkelbrevet:
Jay Shewraj, Kenan Elmastas, Jop Frankhuizen, Amin Kasmi, Mert Yücell uit gr. 3A en
Sofia El Ouardi, Maya Verzeilberg, Vera Braam en Wies Hermans uit gr. 3B
Allemaal Van Harte Gefeliciteerd! Goed gedaan hoor!
Advertenties
Onder de agenda treft u twee advertenties.
Agenda
Vrijdag 13 juli: Rapporten mee
Dinsdag 17 juli: Musical groep 8
Woensdag 18 juli: Afscheid groep 8
Donderdag 19 juli: Laatste schooldag voor de zomervakantie
Maandag 3 september: Eerste schooldag na de vakantie

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

Advertentie nr.1: dnata Haarlemmermeer Run
De run vindt dit jaar plaats op zondag 2 september met de start en finish in het prachtige
Honkbalcomplex in Park21 in Hoofddorp.




Voor de jeugdige lopers is er de afstand v an 1,2 km en er w ordt gelopen in
groepen v an dezelfde leeftijd.
De w arming up begint om 9.40 uur en de start div erse leeftijdsklassen is v anaf
10.00 uur.

Dus speciaal v oor de jonge lopers tussen 4 en 12 jaar is het leuk om met hun
klasgenootjes mee te doen of buurjongen of meisje, of als leuk familie-uitje om de
zomerv akantie mee af te sluiten. De jonge lopers kunnen ook hun v ader of
moeder uitdagen om samen mee te doen. Aankomende w eek zullen ook
div erse scholen onze flyer ontvangen om uit te delen.
Meedoen als team leraren kan natuurlijk ook!!! Kijk v oor meer informatie
op https://www.haarlemmermeerrun.nl/inschrijven-bedrijven/
I edere 50e en 100e inschrijver ontvangt bij v oorinschrijving van ons een
w aardebon. www.haarlemmermeerrun.nl/inschrijven
De organisatie heeft nog een groot aantal v erkeersregelaars nodig. Lijkt het je leuk
om ons te helpen, of ken je mensen die dat w el zouden w illen, aanmelden kan v ia
onze w ebsite. www.haarlemmermeerrun.nl/vrijwilligers
Namens de organisatie van de dnata Haarlemmermeer Run,
Sportieve Groet Yvonne

Advertentie nr. 2

Mad Science Zomerkamp, een goed idee?
Geen dag is hetzelfde bij het WEIRD programma van Mad Science. Leer hoe je met huis -tuin-enkeuken materialen de leukste chemische reacties kan opwekken. Experimenteer bij het aaseter
jachtspel met je kennis van de dierenwereld. Ontrafel als jonge astronaut de mysteries van het
zonnestelsel en ontdek hoe het menselijk lichaam functioneert.
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid. Lekker veel
doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We
gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk gaan we ook naar buiten om te
spelen en te experimenteren.
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten!

PRAKTISCHE INFORMATIE










Van 23 juli t/m 30 augustus
Van 9:00 tot 16:00 uur
Vier dagen met een eigen thema
Op diverse gave locaties
Professionele begeleiding
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
Inclusief lunch
Inclusief experimentjes voor thuis
Bekijk het digitale magazine

DE LOCATIES









Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein + De Boswinkel
Amsterdam - Boerderij Westerpark + Zimmerhoeve
Castricum - De Hoep
Cruquius - Museum De Cruquius
IJmuiden - BRAK! i.s.m. Pieter Vermeulen Museum
Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande
Naarden - Nederlands Vesting Museum
Loosdrecht - Bibliotheek Wijdemeren

