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Kunstenaars
In groep 1 t/m 8 zijn onder leiding van kunstenaars van PierK, ook op De Octopus echte
kunstenaars opgestaan. Naast het cognitieve ontwikkeling vinden wij het ook belangrijk
om aandacht te besteden aan de creatieve ontwikkeling van de leerlingen. De
kunstwerken worden door de hele school tentoongesteld.

Rapport
Vandaag krijgt u het rapport van uw kind mee naar huis. Bij het onderdeel gym staat
gymvaardigheden niet ingevuld. omdat onze vakleerkracht gym nog te weinig resultaten
heeft kunnen invoeren. De afgelopen periode heeft het accent bij gym gelegen op
motorische vaardigheden en speelgedrag. Op het volgende rapport worden de
gymvaardigheden ingevuld.
Op het rapport van groep 3 t/m 8 staat bij lezen DMT. Ouders vragen ons vaak waar dit
voor staat. DMT staat voor drie minuten toets. Een toets waarmee wij naast de AVI
toetsen, meten hoe het gaat met de technische leesvaardigheid. Bij de DMT toets krijgen
de kinderen drie leeskaarten die zij gedurende een minuut zo goed mogelijk moeten lezen.
Het zijn losse woordjes. De leeskaarten lopen op in moeilijkheidsgraad.
Studiedag

Ter herinnering!

Op Maandag 5 maart staat nog een studiedag op het programma en zijn alle leerlingen
ook vrij. De voorjaarsvakantie duurt dus nog een dag langer. Op 5 maart gaan wij het
hebben over feedback.
Zij-instromer in groep 3 B
Vanaf volgende week maandag hebben wij een nieuw gezicht in onze school rondlopen.
Joska van Asselt komt stagelopen op De Octopus in groep 3 B. Joska is een zijinstromer. Zij gaat de 2-jarige (zij-instroom) PABO opleiding volgen. Gelukkig zijn er
nog mensen als Joska die ondanks alle negatieve berichtgeving over ons vak, het toch
een aantrekkelijk beroep vinden. Wij verwelkomen Joska en wensen haar een fijne een
leerzame tijd op De Octopus. Joska zal tot 1 april op maandag aanwezig zijn en na 1 april
op maandag, dinsdag en woensdag.
Silvia Woertman
Silvia Woertman (leerkracht van groep 5/6) gaat na de voorjaarsvakantie ook voor de
mytylschool in Haarlem werken. Zij gaat daar werken op woensdag en donderdag.
Gelukkig blijft Silvia de overige dagen gewoon nog op De Octopus werken. Intern
hebben wij vervanging kunnen vinden voor Silvia. Maaike Dierdorp gaat op woensdag en
donderdag voor deze groep. Wij zijn blij met deze oplossing. De ouders van de
leerlingen in groep 5/6 zijn hier al eerder van op de hoogte gebracht.

Projectweken
Achter de schermen is onze projectgroep druk bezig met de voorbereiding van de
projectweken. De projectweken zijn van 12 t/m 23 maart. Het thema van de
projectweken is duurzaamheid en techniek. Een thema dat past bij de huidige tijdgeest.
Hoe mooi is het om kinderen bewust te maken van duurzaamheid en techniek.

Zoals altijd sluiten we de projectweken af met een kijkavond op donderdag 22 maart
van 18.30 tot 19.30 uur. U heeft dan de gelegenheid om alles te komen bewonderen.
Natuurlijk zijn opa’s, oma’s, tantes en ooms of andere betrokken ook van harte welkom.
Mocht u zelf ideeën hebben rond dit thema dan kunt altijd contact opnemen met de
leerkracht. Heeft u bijvoorbeeld een beroep dat te maken heeft met duurzaamheid dan
kunt u misschien een gastles komen geven. Samen kunnen wij de projectweken nog
mooier maken.
Staken
Zoals u in de media heeft kunnen volgen is er op dit moment sprake van een griepgolf die
het onderwijs extra treft doordat er op dit moment sprake is van een enorm tekort aan
leerkrachten. De vervangingspool, die al niet groot is, is geheel ingezet om de zieke
leerkrachten te vervangen. Ook op De Octopus moeten we soms creatief handelen.
Tegelijkertijd wordt er in dezelfde media gesproken over een onderwijsstaking op 14
maart voor o.a. basisscholen in Noord-Holland. Beide nieuwsberichten willen melden dat
de arbeidskrapte zodanig is dat er echt (nog) meer aandacht moet zijn om te stimuleren
te gaan werken in het onderwijs. PO in actie (actiegroep) roept wederom op tot staken
om de aandacht op wat nodig is in het onderwijs niet te laten verslappen. Ik zal u steeds
zo goed mogelijk proberen te informeren. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat het team
van De Octopus, op 14 maart, wederom staken.
Agenda

Vrijdag 16 februari: Rapporten mee
Dinsdag 20 en donderdag 22 februari: rapportgesprekken

Maandag 26 februari t/m 2 maart: voorjaarsvakantie
Maandag 5 maart: Studiedag (alle leerlingen vrij)
Met vriendelijke groet, mede namens alle collega’s, Saskia Jonker

