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Leefstijl
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele
vaardigheden. Wij rondden onlangs het tweede thema over communicatie af. Deze week
beginnen we met een nieuw thema Ken je dat gevoel?
De mens kent veel verschillende emoties en iedere taal beschikt over een groot scala
aan woorden om emoties te benoemen. Toch zijn vrijwel alle gevoelens te herleiden tot
vier basisemoties. Dat zijn boosheid, angst, blijdschap en verdriet. Deze emoties staan
centraal in dit thema.

Om gevoelens te kunnen delen, moet je deze eerst herkennen en begrijpen. Het doel van
deze lessen is om kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens. We leren de
kinderen ook gevoelens bij anderen te herkennen. In een aantal lessen besteden we
aandacht aan het uitbreiden van de emotionele woordenschat. Het uiten van gevoelens
kan op verschillende manieren.

Website
Bezoek ook eens onze website. Bijna alle leerkrachten hebben nu foto’s geplaatst bij de
groepen.
Studiedagen 6 en 25 februari
Studiedagen zijn voor ons als team erg belangrijk. Het zijn dagen dat je als team
voltallig met elkaar aan de schoolontwikkeling kunt werken. Op woensdag 6 februari
staat de studiedag in het teken van EDI (Effectieve Directe Instructie) en
differentiatie.
Op maandag 25 februari, direct aansluitend aan de voorjaarsvakantie, vindt de tweede
studiedag plaats. Deze dag gaan we gebruik en om met elkaar te kijken naar de behaalde
resultaten. De CITO resultaten worden geanalyseerd en aan elkaar gepresenteerd.
Zet 6 en 25 februari alvast in uw agenda (dan zijn alle kinderen vrij)!

Nieuwe leerlingen
Op dit moment hebben wij drie kleutergroepen. Voor volgend schooljaar is het
belangrijk om te weten hoeveel kinderen er nog bij komen. Mocht u uw kind nog niet
hebben ingeschreven, wil ik u vragen dit zo snel mogelijk te doen. Zo kunnen wij nog
beter voorspellen wat het leerlingenaantal gaat worden. Een inschrijfformulier vindt u
op de website of kunt u bij mijn kamertje ophalen.

Woensdag 13 februari organiseren wij een Open dag voor die ouders die nog geen
kinderen hebben op De Octopus. Kent u iemand die opzoek is naar een leuke basisschool,
wijs die dan op de Open dag. Een andere afspraak maken is natuurlijk altijd mogelijk. Op

de Open dag worden de rondleidingen verzorgd door leerlingen van groep 8. De Open dag
is van 09.00 tot 11.30 uur.

Open Ochtend 13 februari
09.00 tot 11.30 uur
Nieuwsgierig? U bent van harte welkom!
Femina Mullerstraat 78
Dans
Dansdocenten van PierK zijn met alle groepen van De Octopus aan de slag. De groepen
krijgen allemaal 3x een danstraining. Van een indianendans voor de kleuters tot dansen
op muziek van Michael Jackson. Vraag uw kind er maar eens naar.

Basketbaltoernooi
In de kerstvakantie hebben 7 teams van De Octopus meegedaan aan het
basketbaltoernooi in de SKWA. De kinderen speelden 3-3 op een kleiner veld.
Overgewaaid uit Amerika en gebaseerd op het pleintjesbasketbal. Hierdoor hebben de
kinderen veel meer balcontact en wordt het spelletje alleen maar leuker voor de
kinderen.
Nieuw dit jaar was dat ook de kinderen van groep 4 mochten meedoen. De spelers van
deze teams lieten zien dat ze al heel goed konden gooien en vangen en goed
samenspelen.Team 1 wist zelfs alle wedstrijden te winnen. Groep 5 speelde leuk met een
gemengd team, jongens en meisjes door elkaar. Groep 6 was vertegenwoordigd met 2
jongensteams. Team 1 was heel goed in samenspelen en eindigde op een gedeelde 1 e
plaats. Met slechts 1 doelpunt verschil trok uiteindelijk Tabitha aan het langste eind.
Groep 7 jongens had het zwaar te verduren in een poule waar ook kinderen uit groep 8
meespeelden. Zij hebben zich dapper geweerd. Groep 8 had weer een mixteam en zij
hebben ook heel leuk gespeeld. Ze kwamen soms wat lengte tekort.
Al met al weer een succesvol toernooi, wat niet mogelijk geweest zou zijn zonder de
steun van onze coaches, wasouders en supporters. Hartelijk dank daarvoor!!!
Vanaf volgende week kunt u de foto’s van de teams bewonderen op het bord in de hal.
Op naar het grootste toernooi van het jaar: VOETBAL.

Agenda
Maandag 21 januari: MR
Dinsdag 29 januari: nemen wij afscheid van Ellen Jansen
Woensdag 6 februari: Studiedag (alle leerlingen vrij)
Woensdag 13 februari: Open dag
Vrijdag 15 februari: Rapporten mee
Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari: Voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari: Studiedag (alle leerlingen vrij)
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker

