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We groeien!
Misschien heeft u het al gemerkt, we krijgen veel aanmeldingen. Daar zijn we trots op.
Onze kleutergroepen zijn al aardig vol. Gelukkig ziet ons bestuur dat het goed gaat met
De Octopus. Wij mogen een derde kleutergroep starten. Nu begint de zoektocht naar
een leerkracht. Misschien kent u nog een leerkracht die op zoek is naar een nieuwe
uitdaging en kunt u die leerkracht naar ons doorverwijzen. We houden u op de hoogte
van de verdere ontwikkelingen.

.
Remedial Teaching bij ons op school
RT staat voor remedial teaching, wat extra hulp bieden betekent. Wij hebben op school
ruimte en tijd om RT te bieden. Dit kan zijn voor lezen, spelling en rekenen. Deze hulp
wordt buiten de klas geboden door Janni de Goede, Mirjam Pietersz en Ellen Jansen.
I.v.m. de (beperkte) tijd voor RT wordt deze voornamelijk gegeven aan leerlingen van de
groepen 4, 5 en 6. Voor de RT wordt een schema opgesteld en deze kan gedurende het
jaar aangepast worden. Soms heeft een kind geen RT meer nodig en een ander juist wel.
Als uw kind(eren) RT krijgt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld middels een brief.
Mocht het zo zijn dat u vragen/ opmerkingen heeft, n.a.v. die brief, dan kunt u terecht
bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) of bij Mirjam Pietersz en Ellen . Jansen (IB).

Inloopspreekuur zorgteam De Octopus

Ook dit jaar hebben we weer een inloopspreekuur van de schoolcoach en GGD
verpleegkundige. De schoolcoach en de GGD verpleegkundige zijn werkzaam in het ZAT
(zorg advies team) waarin professionals van school en hulpverlening nauw met elkaar
samenwerken om problemen van kinderen op te lossen. Eén keer per maand houden zij
inloopspreekuur op onze school.
Tijdens het spreekuur kunt u, zonder afspraak, binnenlopen met uiteenlopende vragen
rondom de gezondheid van uw kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen omtrent: de
opvoeding, het gezin/de gezinssituatie, het slapen en de sociaal/emotionele ontwikkeling
van uw kind. Ook kunt u hier tips en informatie krijgen over trainingen, zoals o.a.: triple
P en weerbaarheid. Indien nodig kan er ook doorverwezen worden naar (meer)
specialistische hulp.

INLOOP SPREEKUUR
Jeugdverpleegkundige (JVK) of schoolcoach (SC)
Locatie: OBS de Octopus kamertje naast de personeelsingang en groep 7
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Datum:
Vrijdag 5 oktober 2018 SC

Vrijdag 1 maart 2019 JVK

Vrijdag 2 november 2018 JVK

Vrijdag 5 april 2019 SC

Vrijdag 7 december 2018 SC

Vrijdag 10 mei 2019 JVK

Vrijdag 11 januari 2019 JVK

Vrijdag 7 juni 2019 JVK

Vrijdag 1 februari 2019 SC

Vrijdag 5 juli 2019 SC

Wat u tijdens het inloopspreekuur bespreekt met de jeugdverpleegkundige of
schoolcoach, blijft tussen u en de verpleegkundige of coach. Tenzij het van belang is dat
de school van de informatie op de hoogte wordt gesteld. Dit zal de verpleegkundige of
coach met u bespreken.

Jaarvergadering MR
Op maandag 29 oktober is de jaarvergadering van de MR. Het jaarverslag van de MR en
het financiële verslag van de penningmeester worden dan besproken. De koffie staat
klaar om 19.45 uur. De bijeenkomst start om 20.00 uur. Wij willen i.v.m. de koffie en
thee graag weten of u komt. U kunt zich aanmelden op dit mailadres:
obsoctopus.mr@gmail.com

Taakspel

In verschillende groepen wordt al Taakspel gespeeld. Taakspel stimuleert gewenst
gedrag en zorgt voor een betere sfeer in de groep. Kinderen houden zich beter aan
klassenregels, waardoor onrustig en storend gedrag afneemt. Leerlingen kunnen dan
beter en taakgerichter werken. Leerkrachten moeten worden opgeleid om Taakspel te
mogen geven. Wilma Heinen, Judith Stolk, Annet Manshande, Rianne Zwaan en Silvia
Woertman hebben de opleiding al afgerond en spelen met veel plezier straks weer
Taakspel in hun groep.
Dit schooljaar gaan Tanya Jansen, Marijke Tullenaar en Marja Versteegh de opleiding
volgen. Zo is er sprake van een olievlek en zal er in steeds meer klassen Taakspel
gespeeld worden. Meer informatie vindt u op: www.taakspel.nl
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek start officieel woensdag 3 oktober. Het team zal ook 3 oktober
de aftrap geven. Zij zullen een toneelstuk opvoeren. Dit jaar is het thema:
“Vriendschap”. Het thema sluit mooi aan op onze gouden weken.
Lezen is enorm belangrijk voor ons allemaal, de kinderboekenweek is weer een
hulpmiddel om kinderen nog meer aan het lezen te krijgen. Leeskilometers maken
is belangrijk. Wij hebben ook weer veel nieuwe boeken aangeschaft.

Wij nodigen u nu alvast uit om 11 oktober naar de Kijkavond te komen van 18.30 tot
19.30 uur. U kunt dan alle mooie kunstwerken, verhalen, gedichten etc. rond het thema
van de Kinderboekenweek komen bewonderen.
Vrijdag 12 oktober is de jaarlijkse kinderboekenmarkt. De kinderen mogen allemaal een
eigen kleedje meenemen, boeken om te verkopen en wat kleingeld. De boeken zullen voor
een ‘zacht’ prijsje moeten worden verkocht. De markt start om 14.45 uur. Om 15.00 uur
gaat de deur voor de ouders open en kunnen de kinderen nog verder gaan met de
verkoop of naar huis gaan. De markt eindigt om 15.30 uur. U komt toch ook?
Studiedag

2 oktober 2018! Alle leerlingen vrij!
Met vriendelijke groet, mede namens het team, Saskia Jonker
Agenda
Dinsdag 25 september: Schoolreisje groep 1 t/m 6
Woensdag 26 september: Kinderpostzegelactie
Dinsdag 2 oktober: Studiedag, alle leerlingen vrij
Woensdag 3 oktober: Start Kinderboekenweek
Vrijdag 5 oktober: Dag van de leraar!
Donderdag 11 oktober: Kijkavond kinderavond van 18.30 tot 19.30 uur
Vrijdag 12 oktober: Kinderboekenmarkt van 14.45 uur tot 15.30 uur
Maandag 22 oktober t/m 26 oktober: Herfstvakantie
Maandag 29 oktober: Jaarvergadering MR 20.00 uur

