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Projectweken
Wij kijken terug op een paar zeer geslaagde projectweken. De aftrap voor de
projectweken werd gedaan door een paar collega’s, die een toneelstuk hebben neergezet
van BUURMAN EN BUURMAN. Ik kan u verzekeren dat het weer hilarisch was. De
kinderen zijn daarna zelf volop bezig geweest met duurzaamheid en techniek. Een aantal
groepen hebben een bezoek gebracht aan de Meerlanden. Een hele ervaring! De groepen
3, gekleed in een felgekleurd hesje en voorzien van goede handschoenen, hebben veel
afval opgeraapt rond de school. Op dinsdag 20 maart is er groepsdoorbrekend gewerkt.
Leerlingen van groep 1 t/m 4 en leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn gehusseld. Er waren
veel samenwerkingsopdrachten bij en er werd wat gevraagd van de creativiteit van de
kinderen. Wij hebben bij het thema van de projectweken een grote betrokkenheid van
alle leerlingen gezien. Op de kijkavond konden de kinderen vol trots hun werkstukken
laten zien. Hieronder ziet u een kleine impressie van de projectweken. Op de website
kunt u bij de groepen nog meer foto’s vinden.

Schoolreisgeld
Sinds vorig schooljaar werken wij met een schoolreiscommissie die bestaat uit ouders
en leerkrachten. Deze commissie is druk bezig om weer een leuk schoolreisje te
organiseren voor de groepen 1 t/m 6. Donderdag 31 mei gaan deze groepen op
schoolreisje. We hebben er zin in! Nadere informatie volgt nog, zodra alles rond is.
Wij merken –waarschijnlijk net als u- dat pretparken, dierentuinen (etc.) en
busmaatschappijen steeds duurder worden. In overleg met de medezeggenschapsraad is
afgesproken dat de bijdrage voor het schoolreisje €27,50 per kind is dit jaar.
Daarnaast wille we het organiseren eenvoudiger maken voor de commissie en de kosten
voorspelbaar voor u. Daarom gaan we voortaan uit van een vast bedrag per schoolreisje.
Mocht er onverhoopt geld overblijven, dan blijft dit in de schoolreispot en zal dit alleen
voor schoolreisdoeleinden worden ingezet. In september 2019 denken wij dat het zelfs
nodig is om €30,00 te vragen , te zijner tijd laten we dit nog weten via de nieuwsbrief.
Let op; volgend schooljaar zal het schoolreisje in het begin van het schooljaar
plaatsvinden –in september 2018- zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van 30 juni 2017.

Audit
Op donderdag 5 april komen 4 directeuren van collega-scholen van De Octopus op
bezoek voor een audit. Zij gaan op bezoek in de klassen en spreken met leerlingen,
ouders en leerkrachten. Uiteraard wordt ook de Internbegeleidster en de directie
ondervraagd. De audit staat onder leiding van een medewerker van Onderwijs Advies.
Aan het einde van de dag sluit ons bestuur aan voor de rapportage. Een prachtig moment
om weer eens met elkaar te reflecteren en samen te leren om het beste uit elkaar naar
boven te halen in de school.

Open dag 21 maart
De Open dag is goed bezocht. De leerlingen van groep 8 hebben weer mooie
rondleidingen verzorgd.

Staking
Woensdag 14 maart heeft ruim 90% van de scholen in de provincies Flevoland, NoordHolland en Utrecht gestaakt. Deze staking maakt deel uit van de Estafetteactie. Steeds
een ander aantal provincies waar de staking plaatsvindt. Ook De Octopus heeft aan de
staking deel genomen. Belangrijkste argumenten om toch weer deel te nemen waren:
aandacht voor de werkdruk, een eerlijke salariëring t.o.v. het voortgezet onderwijs en
aandacht voor het almaar toenemende leerkrachtentekort. Het beroep weer
aantrekkelijker maken door een goed salaris, tijd om je werk te kunnen doen en het
vizier weer op onderwijs! U als ouders bent er natuurlijk deels de dupe van: opvang voor
de kinderen regelen en kinderen die weer onderwijstijd wordt ontnomen. Tegelijkertijd
heeft u waarschijnlijk in de media vernomen dat er ook al een succesje is geboekt om de
werkdruk te bestrijden. Elke school krijgt een bedrag van € 155,- per leerling (op basis
van de 1 oktobertelling 2017). Totaal wordt dit een substantieel bedrag waar we als
team van mogen beslissen hoe we dit uit gaan geven om de werkdruk te verlagen. Het
bedrag is niet eenmalig maar structureel. Dat betekent dat de keuze(s) die gemaakt
wordt ook iets voor de lange termijn kan zijn. Gedacht kan worden aan ‘extra handen’ in
de klas, ICT-middelen die werk uit handen nemen, extra vakleerkracht gym, conciërge,
inkoop van extra cursusaanbod/teamscholing etc. Naast het belangrijke uitgangspunt
dat het een teambeslissing moet zijn, heeft ook de (P)MR daar een aandeel in. Doel is
namelijk dat het beschikbaar gekomen geld daadwerkelijk daar wordt besteed waar in

het team de (werk)- druk als meest belastbaar wordt ervaren. Dergelijke kleine
succesjes hebben we toch afgedwongen door te grijpen naar de meest draconische
maatregel: staken. En uiteraard uw begrip hierbij!
Pasen

Ter herinnering:
Donderdag 29 maart vieren wij paasfeest op school.
Voor de groepen 1 t/m 4 is er een paasontbijt en voor de groepen 5 t/m 8 is er
een paaslunch.
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 1 t/m 4 in hun pyjama op school
komen!
Donderdag 29 maart brengt elk kind een versierde schoenendoos met
ontbijt/lunch mee voor een ander kind. Vaak goed bedoeld, maar stop geen
“aardigheidjes” of snoepgoed in de doos. Daar zorgen wij voor!

De groepen 1 t/m 4 gaan om 12.00 uur naar huis en zijn ’s middags vrij.
De groepen 5 t/m 8 gaan om 14.00 uur naar huis.
Dat wordt een mooi feest!
Voetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi is al weer twee weken aan de gang. Wat een sportieve
leerlingen hebben wij toch!

Agenda
Donderdag 29 maart: paasfeest groep 1 t/m 4 school tot 12.00 uur, groep 5 t/m 8
continurooster tot 14.00 uur
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij)
Maandag 2 april: Tweede paasdag (alle leerlingen vrij)
Dinsdag 3 april: Studiedag (alle leerlingen vrij)
Donderdag 5 april: Audit op De Octopus

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

