
 

Nieuwsbrief 03 

Week 38 en 39 20 september t/m 1 oktober 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 
• Voorleeswedstrijd groep 7/8 

• Speelgoed mee naar school 

• Nieuwe schijfmethode 

• Voorlichting groep 8 

• Kinderpostzegels 

• Week tegen pesten 

• Kinderboekenweek 

• Schoolfruit 

• Peuters 

• Nieuws van de MR 

• Kinderboekenweek 

 

 
 
Beste ouders, verzorgers,  
Bij deze alweer de derde Nieuwsbrief en Themakrant van het schooljaar. Veel leesplezier!  
 
VOORLEESWEDSTRIJD 
Zoals u weet besteden op Octant veel aandacht aan het leesonderwijs. (Voor)Lezen is van 
essentieel belang voor de ontwikkeling van uw kind!  
Naast de voorleeswedstrijd die we ieder jaar binnen de school houden, gaan de groepen 7 
en 8 dit jaar ook meedoen aan de ‘officiele’ voorleeswedstrijd. Eerst worden er voorrondes 
gehouden op school. De winnaar zal onze school vertegenwoordigen tijdens de lokale en 
hopelijke daarna regionale voorleeswedstrijden. We hebben goede hoop want onze school 
kent veel voorleeskampioenen!  
 
SPEELGOED MEE NAAR SCHOOL 
Uiteraard kent u ze: de Pokemon-kaarten! Kinderen hebben ze mee naar school om te ruilen 
in de pauze. Dat vinden wij goed. Tegelijkertijd komt dan ook de vraag: mogen kinderen dan 
allemaal hun speelgoed meenemen?  
We hebben het hier in het team over gehad en zijn tot het volgende gekomen:  
De genoemde Pokemon kaarten en ander ‘speel- ruil-materiaal’ mogen mee naar school. 
Onder schooltijd blijft het in de kluisjes maar in de pauzes mag ermee gespeeld worden.  
Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een springtouw of een spring-elastiek. Uiteraard is dit 
allemaal op eigen risico!  

KALENDER 
6 okt Start Kinderboekenweek 
8 okt  Info-ochtend over lezen 
14 okt Kinderboekenmarkt 
15 okt Nieuwsbrief 4 
18-22okt Herfstvakantie 
 



“Gewoon” speelgoed hebben we echter liever niet op school. Dat kan af en toe tijdens de zg 
speelgoedochtenden of middagen.  
We hopen op uw begrip hiervoor.  
 
SCHRIJFMETHODE 
Al geruime tijd zijn we bezig met een zoektocht naar goed schrijfonderwijs. Onze vraag is: 
moeten kinderen aan elkaar leren schrijven of juist niet? Tijdens een laatste 
teambijeenkomst hebben we besloten op zoek te gaan naar een methode waarbij we het 
‘aan elkaar schrijven’ loslaten. Onderzoek, maar ook eigen ervaring, heeft uitgewezen dat 
het goed aanleren van het blokschrift op allerlei terreinen beter resultaat geeft. Wordt 
vervolgd!  
 
VOORLICHTING GROEP 8 
Komende maandag zijn de ouders van groep 8, maar zeker ook die van groep 7, welkom voor 
de voorlichtingsavond VO. Meester Mario zal vertellen over de schoolverwijzing en ook over 
de verschillende vormen en soorten van vervolgonderwijs. Ouders hebben inmiddels via de 
Parro-app een uitnodiging gekregen.  
 
KINDERPOSTZEGELS 
Onze kids van groep 7 en groep 8 (en zelfs een aantal van groep 6) zijn gisteren begonnen 
met de Kinderpostzegel-verkoop. Koopt u ook? U steunt hiermee goede doelen, maar helpt 
de kinderen ook om kans te maken om een mooie prijs!  
 
WEEK TEGEN PESTEN  

In de week van 27 september t/m 1 oktober 2021  doen wij mee met de week tegen het 
pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!  
Een nieuw schooljaar, een nieuw gebouw en een nieuwe groep kinderen. De 
groepsdynamiek is dan belangrijk. Niemand buitensluiten, iedereen hoort erbij. Een positief 
en open groepsklimaat is waar wij voor gaan. Een groep waarin iedere leerling het gevoel 
heeft er te mogen zijn. Een plek waar leerlingen voelen en ervaren dat zij onderdeel zijn van 
de groep, goed zijn zoals zij zijn en ruimte hebben om te oefenen en te experimenteren.  
 

 
SCHOOLFRUIT 
Wij zijn ingeloot voor het programma: EU-Schoolfruit. Dat betekent dat uw kind van 15 
november 2021 t/m de week van 22 april 2022 drie keer per week fruit van school krijgt.  
U krijgt hier tzt meer informatie over!  
 

PEUTERS 
Wat superleuk is dit: onze kleuters werken af en toe samen met de peuters die ook in ons 
gebouw zitten! Zo leren we van elkaar en zorgen we dat we het samen goed hebben!  

 
 
 
 

 

 

 
 



NIEUWS VAN DE MR 
Voor de zomervakantie hebben wij belooft terug te komen op het onderzoek naar een 
continurooster. Om een continurooster door te kunnen voeren, is het belangrijk dat een 
meerderheid van zowel het personeel als de ouders ermee instemmen. Dit is tot op heden 
niet het geval. Vlak voor de zomer werd Octant tevens geconfronteerd met het vertrek van 
de directeur, de prioriteiten liggen op dit moment derhalve niet bij het aanpassen van de 
schooltijden. 
Als MR houden we altijd onze ogen en oren open voor signalen van ouders. Mocht de vraag 
naar het continurooster weer toenemen, dan zullen wij hier zeker weer mee aan slag gaan. 
 
Zaanse Herfst Experience 2021 
In de bijlage treft u informatie over activiteiten in de Herfstvakantie! 
 


