Nieuwsbrief 6
Schooljaar 2018-2019, vrijdag 23 november 2018
Pensioen
Maaike Dierdorp (leerkracht groep 6A op vrijdag) gaat per 1 januari genieten van haar
pensioen. Zij is dan 25 jaar werkzaam geweest op De Octopus. Wij zullen Maaike
natuurlijk enorm gaan missen! Gelukkig zullen wij haar nog regelmatig zien, omdat haar
kleindochter ook bij ons op school zit. En soms zal Maaike misschien ook kunnen invallen.
Maaike neemt op 14 december afscheid van groep 6A.
Wij hebben in de tijd van grote schaarste van leerkrachten gelukkig al vrij snel
vervanging voor Maaike kunnen vinden. Ron van der Veldt gaat Maaike vervangen in groep
6A. Ron is eigenlijk een gepensioneerde leerkracht. Hij miste het werken met kinderen
zo erg dat hij weer is gaan invallen. Het afgelopen jaar heeft hij ook wel eens op De
Octopus ingevallen. Wij wensen Ron een fijne tijd toe op De Octopus.
Mad Science
De professor van Mad Science heeft een show gegeven op De Octopus. In de vorige
nieuwsbrief heb ik u daar al meer over verteld. Inschrijven kan nog tot 5 december
2018.

Versieravond
De school is weer spectaculair versierd door ouders en leerkrachten. Hulpouders super
bedankt! Wij zijn bijna helemaal klaar voor het Sinterklaasfeest. Misschien heeft u het
al gehoord van uw zoon of dochter, maar vannacht heeft er iemand op school geslapen!
Wij denken dat het een Piet is geweest. Op het podium zijn er aanwijzingen te zien. Er
wordt ook weer volop worden geknutseld en gezongen in de groepen. Dit alles om op 5

december alles goed voor elkaar te hebben voor de Sint. U kunt alles komen bewonderen
op 4 december van 18.30 uur tot 19.30 uur. U komt toch ook?
Schoolfotograaf

U heeft er even op moeten wachten, maar nu zijn ze er dan toch! U heeft een kaart
ontvangen met daarop de foto en de stappen die u nu moet zetten. U krijgt de foto’s
(gratis) thuisgestuurd als u voor 4 december 2018 reageert. De inlogcode die u heeft
ontvangen is uniek en wordt eenmalig verstrekt. De code kan door meerdere mensen
gebruikt worden, bijvoorbeeld in het geval dat ouders gescheiden zijn of opa & oma ook
willen bestellen.
Schoolplein
Van de gemeente krijgen wij geen toestemming om meer grond te gebruiken voor ons
schoolplein. De afgelopen weken heeft Paul Leguijt (onze conciërge) hard gewerkt aan
de realisatie van de klimmuur. De kinderen maken hier al fanatiek gebruik van. Bij het
voetbalveld zijn nieuwe basketbalpalen geplaatst en doeltjes voor het voetballen. Ook is
er nieuw buitenspelmateriaal aangeschaft.

Volleybaltoernooi

Op zaterdag 17 november hebben 5 teams van onze school meegedaan aan dit toernooi.
Elke leeftijd speelt een andere vorm van volleybal op eigen niveau. De kinderen lieten in
het getoonde spel zien hun niveau te beheersen. Hoewel niet altijd alles lukte werd er
toch heel leuk gespeeld.
Groep 6 speelde op niveau 3, wat wel erg lastig is. Elke bal moet eerst onderarms
worden opgespeeld. Dat lukte toch vrij aardig en leverde het team een 1e plaats in de
poule op en een mooie beker.
We bedanken hierbij alle coaches en wasouders die voor de kinderen deze dag hebben
mogelijk gemaakt.
Op naar het basketbaltoernooi in de kerstvakantie.
Agenda
Vrijdag 23 november: Voorstelling voor ouders 13.00 uur: groep 6B en 8B
Voorstelling voor ouders 14.00 uur: groep 8A en 6A
Maandag 26 november: MR vergadering
Dinsdag 4 december: Kijkavond van 18.30 tot 19.30 uur
Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest tot 12.15 uur
Woensdag 19 december: Kerstdiner 17.00 tot 19.00 uur
Donderdag 20 december: Spelletjesmiddag
Vrijdag 21 december: Start kerstvakantie (alle leerlingen vrij)

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

