Nieuwsbrief O.B.S. de Octopus
Hunse 2 9967 PS Eenrum tel: 492080
e-mail: obsdeoctopus@lauwerseneems.nl
website: www.octopuseenrum.nl
Foto-album:
www.octopuseenrum.mijnalbums.nl
19 januari 2017

Start schooljaar

ergrondje
12 september 2017

We zijn het jaar goed begonnen. De school is goed opgeruimd en we hebben een aantal
klassen en ruimtes opnieuw ingericht. Dit schooljaar zal sowieso in het teken staan van
veranderingen. Eindelijk gaat er dit schooljaar gebouwd worden. Het heeft wat langer
geduurd, omdat we steeds meer functies in het IKC willen onderbrengen. Dit kost natuurlijk
extra geld en we hebben veel tijd geïnvesteerd om het geld bij elkaar te krijgen. Gelukkig
is dat gelukt! De aannemer heeft afgelopen week met de installateurs nog weer een
ronde door het gebouw gemaakt. Volgende week is er een overleg met de architect en
dan wordt er gekeken of alle plannen nog steeds binnen het budget passen. De
bouwprijzen zijn namelijk afgelopen tijd enorm gestegen. Als we hier groen licht krijgen,
dan kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Ik verwacht dat tussen de
herfst- en kerstvakantie gestart kan worden met de bouw. We zullen u maandelijks via een
speciale nieuwsbrief over de bouw op de hoogte stellen.

Stoetbomen

Groep 8 heeft weer prachtige stoetbomen voor groep 3 gemaakt. Het is een prachtige
traditie. We zijn sinds dit jaar zelfs officieel gecertificeerd omdat we aan deze traditie
meedoen. Langs deze weg wil ik de OC bedanken voor de takken en cadeautjes.

Ouder/kind/leerkracht startgesprekken

We vinden het belangrijk dat we samen met ouders en kinderen een plezierige en
leerzame schooltijd hebben. Daarbij vinden we het belangrijk dat verwachtingen over en
weer worden uitgesproken en dat we in gezamenlijkheid er voor proberen te zorgen dat
de ontwikkeling van onze kinderen zo goed mogelijk verloopt. Dat is ons gezamenlijk
belang. Daarnaast willen we dat kinderen steeds meer leren welke rol ze zelf hebben om
een goede en leerzame schooltijd te hebben. Ook willen we de stap maken dat kinderen
meer en meer zelf kunnen sturen op het leerproces. Deze zaken worden in het onderwijs
“eigenaarschap” genoemd. Daarom organiseren we de gesprekken dit jaar anders. Dit
heeft u vlak voor de vakantie al kunnen lezen.

Oproep vanuit de OC

Nog steeds is de oudercommissie op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heeft u
belangstelling, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de leden van de
OC. Ook voor groep 1 zoeken we nog een nieuw lid. Vanuit het team zijn Berthilde en
Jacquelien lid van de OC. U kunt hen ook altijd benaderen.

Oproep LOT

Het LOT-team was vorig schooljaar helaas niet compleet. In het kader van “vele handen
maken licht werk”, doen we nogmaals een oproep voor helpende ouders om het LOTteam te versterken. Uiteraard zoeken we voor groep 1 sowieso twee nieuwe ouders
omdat zij immers vorig jaar nog niet op school zaten.

Andere invulling zakelijke ouderavond.

Vanaf dit schooljaar willen we een andere invulling geven aan de zakelijke ouderavond.
De financiële stukken van de OC worden vooraf ter inzage gelegd, zodat er op de
avond zelf tijd is voor meer onderwijs-gerelateerde zaken. De jaarverslagen worden
digitaal verstuurd. Dit jaar willen we workshops gaan houden voor ouders over
verschillende onderwerpen. Een greep hieruit:
- Rekenen
- Sociale media (hiervoor komt een gastspreker)
- Overgang naar het voortgezet onderwijs
Binnenkort meer informatie hierover. De datum is al wel bekend, namelijk dinsdag 7
november (19:30 – 22:00).

Controle gegevens:

Deze week krijgen alle leerlingen een formulier mee naar huis om alle adresgegevens ,
mailadressen en telefoonnummers te controleren. Daarnaast gaat er ook een formulier
mee met vragen over privacy.

Staking 5 oktober

De kans is aanwezig dat alle scholen van Lauwers en Eems gaan staken op donderdag 5
oktober. Nadere informatie hierover volgt, ook over het wel of niet doorgaan van de
margemiddagactiviteiten.

Kalender:
-

Intekenen startgesprekken groep 5, 6 & 7 t/m vrijdag 15 september, 20:00 uur via
Digiduif.
22 september: tafeltjesmiddag alle groepen
4 oktober: start kinderboekenweek
5 oktober: Staking hele dag (onder voorbehoud)
20 oktober: boekenmarkt (13:00 – 14:00 uur)
7 november: workshops (voorheen zakelijke ouderavond)

