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Zwemdiploma's

De volgende leerlingen hebben donderdag 5 april hun zwemdiploma of brevet
behaald:
A. Emir Oktener. Hamza Atmani, Jeriley Thomas en Katy Kaufmann
B. Quincy Haandrikman, Zoë Kant, Jayden Schoo, Day Fraser en Daan Langerak
C. Kenan Elmastas, Jay Shewraj, Mert Yücell, Jop Frankhuizen en Sofia El Ouardi
Brevet Reddingszwemmen: Semm Ferber, Amin Kasmi, Maya Verzeilberg, Vera Braam en
Wies Hermans
Er waren heel veel ouders, opa's en oma's om de kinderen aan te moedigen. Goed gedaan
en gefeliciteerd allemaal. Nu allemaal verder voor het volgende diploma of brevet.
Wij zijn supertrots op ze!
Laatste weken schoolfruit
Vanaf 23 april wordt er helaas geen schoolfruit meer geleverd. Wij willen u vragen om
dan van de woensdag en vrijdag een gruit-dag (groente- of fruitdag) te maken. Denk
bijvoorbeeld aan een appel, peer, banaan, snack tomaatje, een stuk komkommer of
worteltjes om mee te geven. Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling
van uw kind.

Audit
Donderdag 5 april was voor onze school een spannende dag. Een aantal collegadirecteuren kwam op bezoek om via een audit de school door te lichten, dit alles
onder onafhankelijke leiding van OnderwijsAdvies. Samen met 4 andere directeuren
zit ik in een leerteam. Wij wisselen ervaringen uit, hebben intervisie en bespreken
schoolontwikkelingen met elkaar. Een onderdeel van het leerteam is de audit, de
audit wordt uitgevoerd als ware het een inspectiebezoek. Tijdens deze audit hebben
klasbezoeken plaatsgevonden en is er gesproken met leerlingen, ouders,
leerkrachten, IB-ers en directie. Voorafgaand moesten wij als school onze
protocollen, schoolgids, schoolplan, bijlage en alle andere documenten geven die zij
vooraf hebben bestudeerd. Hamvraag is natuurlijk: is alles wat beschreven staat ook
daadwerkelijk terug te zien in de school. Kunnen ouders en leerlingen dat benoemen
en vooral: is het zichtbaar in de klas.
De auditgroep heeft direct na afloop van de dag een terugkoppeling gegeven, een
verslag van de hele dag volgt nog. Vanuit de terugkoppeling is een aantal zaken
gekomen waar we als team terecht trots op mogen zijn:
•

•

Kinderen benoemden in het gesprek dat zij met de audit groep hadden, dat zij
zich veilig en vertrouwd voelden. Dat de leerkrachten hen fijn les gaven en zij
wisten ook te benoemen wat je kon doen als je richting de contactpersoon iets
had te melden.
De sfeer op school werd omschreven als een positieve sfeer met een gezond
leer- en werkklimaat.

•

In de school is zichtbaar dat wij goed op elkaar passen.

•

De wijze van instructie (met activerende vormen als het wisbordje, het
beurtenbakje) is steeds meer herkenbaar in de school aanwezig.
Goed zichtbaar werd waargenomen de 21ste eeuwse vaardigheid: coöperatief
werken.

•

Fietscontrole groep 7
Op dinsdag 24 april hebben de leerlingen van groep 7 praktisch verkeersexamen. De
fiets moet daarvoor aan een aantal eisen voldoen, anders loopt u het risico dat uw zoon
of dochter geen examen mag doen. De verkeerscommissie houdt daarom op
dinsdagochtend 18 april een fietscontrole, zodat ouders en/of leerlingen daarna
voldoende tijd hebben om de fiets in orde te maken voor het verkeersexamen. Wilt u
alvast checken of de fiets van uw kind in orde is? Neem dan een kijkje op de volgende
sites: kids.vvn.nl/fietseisen of bekijk het controleformulier van Veilig Verkeer
Nederland.

Koningsdag
Koningsdag wordt op de scholen op 20 april gevierd.
Oproep: Wij hopen dat alle leerlingen op 20 april als wij koningsdag vieren in het oranje
komen! De kinderen krijgen dan ook een ontbijt aangeboden van de koning. Wij zullen
deze dag weer een sportieve invulling geven.

Avond-4-daagse

Heeft u de oproep al gelezen van de activiteiten commissie over de Avond-4daagse? Schrijf in! Het is leuk, als ook dit jaar, er weer veel leerlingen van De
Octopus meelopen.

Agenda
Woensdag 11 april: Juffen- en meesterdag
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Cito eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april: laatste dag schoolfruit
Viering Koningsdag
Vrijdag 27 april: Koningsdag (iedereen vrij)
Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei: Meivakantie
Zondag 13 mei: Moederdag
Met vriendelijke groet, mede namens alle collega’s, Saskia Jonker

