Nieuwsbrief 3
Schooljaar 2018-2019, vrijdag 5 oktober 2018
Studiedag
Afgelopen dinsdag hadden wij met het team onze studiedag. Het thema van de
studiedag was het effectieve directe instructiemodel (EDI). Het helpt leerlingen
stapsgewijs en actief de leerstof eigen te maken, waardoor zij succeservaringen opdoen.
Wat is het geheim? Het activeren van leerlingen is één van de speerpunten van EDI:
geen leerlingen die consumeren maar actieve leerlingen. Van groot belang zijn de
controle van begrip-vragen, die door de hele les heen door de leerkracht worden
gesteld. Deze vragen zijn gericht aan de hele klas, iedereen krijgt denktijd en kan een
beurt krijgen. We maken gebruik van wisbordjes en beurtstokjes om de betrokkenheid
van de leerlingen te vergroten. De leerlingen werken veel samen, leggen een som uit aan
hun schoudermaatje en kunnen weer zelfstandig verder. Omdat EDI zich kenmerkt door
korte lesfasen en veel afwisseling, zie je vooral lerende leerlingen in plaats van een
continu pratende leerkracht. De komende maanden gaan wij ons hier verder in
bekwamen.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is woensdag 3 oktober officieel van start gegaan. Een paar
leerkrachten hebben een toneelstuk opgevoerd. Het was een sportieve, maar
vooral ook grappige voorstelling. Het thema van de Kinderboekenweek is “Kom er bij”.
De voorstelling ging over nieuwe leerlingen voor De Octopus die al snel er bij horen.
Vraag uw zoon of dochter er maar eens naar.

U heeft natuurlijk al lang 11 oktober in uw agenda gezet! Dan is namelijk de
kijkavond van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt dan alle mooie kunstwerken, verhalen,
gedichten etc. rond het thema van de Kinderboekenweek komen bewonderen en alle
schriftjes inzien. U komt toch ook?

Op vrijdag 12 oktober is de kinderboekenmarkt van 14.45 tot 15.30 uur. Hebben jullie al
boeken uitgezocht die jullie willen gaan verkopen?
De schoolfotograaf
In de kalender heeft u kunnen lezen dat 16 oktober de individuele en groepsfoto’s
worden gemaakt door de schoolfotograaf. Op woensdagmiddag 17 oktober heeft u de
mogelijkheid om van al uw kinderen samen een foto te laten maken. Belangrijk is wel om
nu al te melden dat de kinderen worden gefotografeerd tegen een witte achtergrond.
Daarom wordt geadviseerd uw kind(eren) kleurrijk te kleden. U krijgt nog een speciale
brief waarop u kunt aangeven of u gebruik gaat maken van de mogelijkheid om van al uw
kinderen samen een foto te maken.

Formulier toestemming
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen
namen van leerlingen. Op social media plaatsen we geen foto’s van individuele kinderen,
alleen kinderen in groepsverband en we maken deze foto’s bij voorkeur van de zijkant of
van een afstand. We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt
dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. Via het formulier dat u van de leerkracht
heeft ontvangen vragen wij uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. U kunt het ingevulde formulier afgeven bij de leerkracht. Mocht u het
formulier nog niet hebben ingeleverd, wilt u dit dan voor vrijdag 12 oktober inleveren.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat
deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

SOPOH, de stichting met 21 openbare basisscholen in de Haarlemmermeer, waar De
Octopus deel van uitmaakt, heeft vanaf 1 oktober a.s. een nieuwe voorzitter van College
van Bestuur: Pieter Cornelissen. Hij was hiervoor werkzaam bij de Hogeschool Utrecht
en deels verantwoordelijk voor innovatie. De huidige interim voorzitter van het College,
Erica Burggraaff, zal Pieter tot medio januari 2019 inwerken in zijn nieuwe rol als lid

van het College. Tegelijkertijd wordt er voor het College een tweede persoon gezocht
zodat het als tweepersoons college verder kan gaan.
GGD flits

GGDFlits Vaccinatiecampagne najaar 2018
In september start de vaccinatiecampagne. Wie worden er uitgenodigd? Voor BMR- en
DTP vaccinatie: Alle kinderen die in 2018 negen jaar zijn of worden
* De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond.
* De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio.
Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar zijn of worden.
* De HPV-prik beschermt tegen een infectie met het HPV-virus
Voor Meningokokken ACWY: Alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14
jaar worden.
Verdere planning voor de Meningokokken ACWY vaccinatie: Maart/april 2019:
geboortejaren: 2005, 2001 en een deel van 2004 (geboren tussen 1-1-2004 en 30-42004). September/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003.
* Meningokokken ACWY beschermt tegen de meningokokkenbacterie, typen A, C, W en Y
Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele regio.
Wilt u meer waar of meer informatie? Kijk dan op: www.ggdkennemerland.nl/vaccinatiesjeugd.
Musical les
We hebben al een aantal aanmeldingen binnen voor de Musicallessen van Kreavaria.
Mocht uw zoon of dochter nog willen meedoen lever het aanmeldingsformulier dan
uiterlijk 11 oktober in!
Agenda
Van woensdag 3 oktober t/m vrijdag 12 oktober: 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
Vrijdag 19 oktober: Voorstelling voor ouders van leerlingen in groep 1/2 A, 7 en 4B vanaf
14.00 uur
Maandag 22 oktober t/m 26 oktober: Herfstvakantie
Maandag 29 oktober: Jaarvergadering MR 20.00 uur
Advertentie

In OKTOBER BEGINT
BLOKFLUITLES OP
SCHOOL

Vanaf groep 4 woensdag direct
na school bij de Octopus. (Als er genoeg aanmeldingen zijn!)
Of om 14.00
Waar? boven bij de Tabitha.
Prijs; €40 voor 10 lessen van
een half uur,
is slechts €4 per les.
Yamaha blokfluit te koop voor €12
Aanmelden of voor meer
info: Fiona Hutubessy-Watson
Email: fionaxcello@gmail.com
Te l: 023 5362901

