Nieuwsbrief 7
Schooljaar 2018-2019, vrijdag 7 december 2018
Vertrek
Afgelopen week heeft Ellen Jansen, ons verrast met de aankondiging van haar vertrek.
Zij gaat per 1 februari De Octopus verlaten. Ellen is 8 jaar werkzaam geweest op De
Octopus, waarvan 7 jaar als Intern Begeleider (IB-er). Zij miste het contact met de
leerlingen door haar functie. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan bij een ander bestuur.
Daar gaat zij een instroomgroep starten. Wij wensen Ellen een fijne tijd toe op haar
nieuwe school.
Voor De Octopus betekent het dat wij op zoek gaan naar een andere IB-er. Zoals het er
nu naar uitziet wordt dat een interim IB-er. Wij zullen u op de hoogte houden van de
stand van zaken.
Fietscontrole
De dagen worden korter, dat betekent dat het ook weer sneller donker is 's ochtends
en 's avonds. En dat betekent dat de fietsverlichting weer aan moet!
Om kinderen bewust te maken van het belang van goede fietsverlichting, organiseerde
de verkeerscommissie op woensdag 28 november de jaarlijkse fietsverlichtingsactie.
Tijdens deze actie zijn de fietsen van de leerlingen van groep 5 t/m 8 gecontroleerd,
door de leerlingen zelf en mensen van de Fietsersbond Haarlemmermeer. De
fietsverlichting werd als het nodig was ter plekke gerepareerd. Fietsverlichting blijft
altijd kwetsbaar, controleer dus regelmatig of de verlichting het nog doet. Het was
weer een mooie actie van de verkeerscommissie!

Sintviering

Gelukkig had Sint ook dit jaar weer in zijn agenda een plekje vrij gemaakt voor De
Octopus. Wij kijken terug op een meer dan geslaagd Sinterklaasfeest. Wat een
geweldige aankomst van Sinterklaas. De kinderen stonden vanaf 08.35 uur allemaal vol
verwachting op het schoolplein. De kleuters werden begeleid door hun hulpvrienden
(leerlingen van groep 8). En ja hoor, Sinterklaas kwam maar liefst met 6 pieten, op
Amerigo naar onze school. Hij werd begeleid door de fantastische pietenband: De
strooinootjes. Het was een waar feest! Ook werd duidelijk wat er zich de afgelopen
weken had afgespeeld op het toneel. De hoofdpiet was verliefd. Als u wilt weten op wie,
moet u dat maar eens aan uw kind vragen. Ik kreeg in ieder geval een mooie bos rode
rozen . Na de ontvangst buiten ging het feest nog door in de aula. Daar hebben de
pieten hun kunsten vertoond. Ook de band liet nog goed van zich horen. Rond 09.30 uur
gingen alle kinderen weer terug naar de klassen. Daar kregen de kinderen ook nog
bezoek van Sinterklaas met zijn pieten. De surprises waren dit jaar ook weer prachtig.
Wij willen met name de Sintcommissie bedanken, die ervoor gezorgd heeft dat het een
geweldig feest werd.

Kerstfeest
Sinterklaas is nog maar net uit het land en het
volgende feest dient zich al weer aan!

Kerstfeest
Zoals u misschien wel gezien heeft is de school weer
in kerstsfeer gebracht. Wij zoeken nog wel wat ouders die
aankomende dinsdag kunnen helpen met het versieren van de bomen in de centrale hal. U
kunt zich opgeven bij ondergetekende of bij de leerkrachten.
Woensdagochtend 19 december gaan de kleuters kerstliedjes zingen voor de opa’s en
oma’s, de flatbewoners en de bewoners van het Wibauthuis. Per kleuter mogen er 2
volwassenen komen, dus als opa en oma niet kunnen….bent u van harte welkom. Aanvang
11.30 uur.
Op woensdag 19 december 2018 is er ’s avonds voor alle kinderen het kerstdiner. Het
is de bedoeling dat ook dit jaar het eten weer wordt gemaakt door de ouders van de
groep.
Bij de groepen 1 t/m 8 hangen intekenlijsten waarop u kunt intekenen wat u wilt maken.

Het programma van deze avond zal er als volgt uit zien:
17.00 uur:
De deur gaat open. Kinderen en ouders kunnen de kerstversieringen in de school
bekijken en het eten kan naar binnen worden gebracht.
17.15 uur:
De bel gaat. De kinderen moeten naar hun eigen klas en de ouders verlaten de school.

18.15 uur:
U kunt een kopje soep met een stukje stokbrood of warme chocolademelk / glühwein
komen nuttigen.
19.00 uur:
Tot slot gaan alle kinderen met de ouders mee naar huis.

Let op!
De kinderen hebben voor deze avond een bord, bestek en beker nodig. Graag voorzien
van hun naam en in een plastic tas meegeven op dinsdag 18 december.
In een aantal groepen zal er in de laatste schoolweek een kerstgroet gemaakt worden
voor de eenzame ouderen.
We kijken uit naar een gezellig kerstfeest!

Nieuws van de MR
In de MR wordt gewerkt met een rooster van aftreden. Dit om te voorkomen, dat
steeds een hele groep nieuwe mensen zich ineens moet inwerken. Marijke Gouveia
Pereira-Koek (moeder van Lazlo en Luca) is volgens het rooster van aftreden nu aan de
beurt, maar zij heeft zich herkiesbaar gesteld en zal dus 'automatisch' aanblijven als
MR-lid als zich geen andere kandidaten melden.
Mede mogelijk gemaakt door…
In de vorige nieuwsbrief schreef ik een stukje over de klimmuur. De klimmuur is mede
mogelijk gemaakt door de opbrengst van het lustrumfeest. Met het lustrumfeest is na
aftrek van alle kosten maar liefst €1100,00 verdiend. In het voorjaar zullen we ook alle
speelvakken weer beschilderen met betonverf.

Website
Zoals u misschien wel heeft gemerkt, is er iets veranderd aan onze schoolwebsite. U
kunt niet alle berichten meer lezen zonder daarvoor in te loggen. Dit heeft te maken
met de nieuwe privacywetgeving. Wij raden u dan ook aan om, als u onze website
bezoekt, zich te registreren. Dit is eenvoudig om te doen. Nadat u op 'nieuws uit de
groepen' heeft geklikt, verschijnt er in de blauwe balk rechts bovenin het kopje
'registreren'.
Als u dat heeft gedaan, kunt u daarna inloggen en de berichten zien die er geplaatst zijn
over de groepen. Met alle collega’s hebben wij afgesproken dat er voor de kerstvakantie
van iedere groep iets op staat.
Uitnodigingen verjaardagen
Wij willen u vragen om uitnodigingen voor partijtjes niet op school uit te delen.
Misschien realiseert u het zich niet maar er zijn kinderen die nooit of bijna nooit
worden gevraagd. Hoe leuk is het om samen met uw kind voor postbode te spelen!

Agenda
Vrijdag 14 december: Afscheid Maaike Dierdorp
Woensdag 19 december: Kerstliedjes zingen met de kleuters. Aanvang 11.30 uur
Woensdag 19 december: Kerstdiner 17.00 tot 19.00 uur
Donderdag 20 december: Spelletjesmiddag
Vrijdag 21 december: Start kerstvakantie (alle leerlingen vrij)
Maandag 7 januari: Eerste schooldag na de kerstvakantie
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker

