NIEUWSBRIEF
28 AUGUSTUS 2021

Basisschool Octa
www.octa.nu
START SCHOOLJAAR 2021-2022
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar is een feit. We hopen dat
iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad vol gezelligheid, mooie
momenten en tijd voor het gezin.

Activiteiten
30-08-2021
Start schooljaar
09-09-2021
Informatieavond
13 t/m 24 -09-2021
Startgesprekken
21 september
Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
27 t/m 31 -09-2021
Landelijke week tegen pesten

Wij hebben in de zomervakantie niet stil gezeten. Er zijn een aantal lokalen
geschilderd, vloeren zijn in de was gezet en de hal heeft een metamorfose
ondergaan. De afgelopen week zijn alle lokalen weer ingericht, nieuwe
roosters en planningen zijn gemaakt en de klassen staan weer klaar om alle
kinderen maandagochtend te ontvangen. We hebben niet alleen
voorbereidende werkzaamheden gedaan, ook zijn we al aan de slag gegaan
met onze schoolontwikkeling. We hebben een scholing gevolgd over
begrijpend lezen en we zijn door Iselinge Hogeschool geïnformeerd over het
programma van de PABO studenten die wij gaan ontvangen.
Wij zijn er helemaal klaar voor om alle kinderen maandag weer te ontmoeten,
alle mooie vakantieverhalen te horen en weer lekker met ze aan de slag te
gaan!
In deze nieuwsbrief leest u meer over de startperiode van het schooljaar.
Veel leesplezier!
Namens het team van Octa,
Richelle Bosgoed

CORONA-MAATREGELEN
Het einde van de corona-maatregelen lijkt in zicht. Toch starten we ook dit
schooljaar nog met een protocol basisonderwijs waarin een aantal
maatregelen zijn opgenomen. Er verandert voor het basisonderwijs nog weinig
ten opzichte van het einde van vorig schooljaar. Voor nu kunnen we twee
aanpassingen doen. De eerste aanpassing heeft te maken met de schooltijden.
Met ingang van aanstaande maandag zullen alle groepen weer gelijktijdig
beginnen en eindigen. Alle kinderen zijn dus welkom vanaf 08.20 en lopen dan
zelf naar binnen. Om 08.30 start de dag in de groep en verwachten we dat alle
kinderen binnen zijn. De schooldag eindigt dan voor alle kinderen weer om
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14.00 uur. De andere maatregel die aangepast is, is dat kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelplein) gewoon weer naar school mogen, tenzij ze in contact zijn geweest met
iemand met corona (ook als zij aangemerkt zijn als ‘overig contact'). Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of
veel hoesten. Hierbij geldt: bij twijfel blijft een leerling thuis. Er is een nieuwe beslisboom opgesteld. Deze wordt als
bijlage meegestuurd.
Alle andere maatregelen; ouders niet het plein op, geen groepsdoorbroken activiteiten, op aparte gedeeltes van het
plein buitenspelen, hele groep in quarantaine bij één besmetting, etc. blijven we hanteren totdat er een nieuw
protocol uitgegeven wordt. We volgen alle ontwikkelingen met betrekking tot de maatregelen op de voet en zodra
er veranderingen plaatsvinden zullen we dit met u communiceren.

GOUDEN WEKEN
De eerste weken van het nieuwe schooljaar starten we met ‘De Gouden Weken’. In deze
weken staat het (opnieuw) kennismaken met elkaar centraal. Na zes weken
zomervakantie vindt er altijd een verandering plaats in de dynamiek van de groep. Soms
komen er kinderen bij of gaan er kinderen weg, vaak vindt er een wisseling van
leerkracht(en) plaats. We starten dan ook met allerlei kennismakingsoefeningen,
samenwerkingsopdrachten en spelactiviteiten om het schooljaar op een prettige manier
met elkaar te starten.
STARTGESPREKKEN
In de groepen waar een wisseling van leerkracht(en) heeft plaatsgevonden vinden, zoals gebruikelijk, de
startgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek kunt u als ouder(s) belangrijke dingen over uw kind vertellen, dingen die
in de vakantie veranderd zijn of belangrijke aandachtspunten. Vanaf groep 6 vragen we of de kinderen zelf ook bij
het gesprek aanwezig willen zijn. Afspraken die gemaakt worden om samen tot een prettig schooljaar te komen,
worden dan gemaakt in de driehoek van ouder, kind en leerkracht.
Dit schooljaar vinden er startgesprekken plaats in de volgende groepen; groep 3a, groep 3b, groep 4a, groep 5, groep
6 en groep 8.
In groep 6 zal er tevens tijd zijn om het rapport van eind vorig schooljaar te bespreken. Die gesprekken hebben
destijds niet door kunnen gaan.
In groep 7 zullen er geen startgesprekken zijn i.v.m. de afwezigheid van juf Güll. Zij zal de komende tijd niet aanwezig
zijn i.v.m. familieomstandigheden. De ouders van die groep zijn daar al over op de hoogte gebracht via een apart
bericht.
Zoals u inmiddels gewend bent van ons, kunt u zichzelf inschrijven voor de startgesprekken op een moment dat het
voor u het beste uitkomt. Deze gesprekken zullen via Teams plaatsvinden.

HUISVESTING

Voor de vakantie hebben we kunnen melden dat we bezig zijn met een aanvraag
voor een extra lokaal. Inmiddels zitten we volop in het proces om dit lokaal
geplaatst te krijgen. In de planning sturen we nu op de herfstvakantie. We moeten
dus een korte periode overbruggen totdat de unit geplaatst zal worden. Gelukkig
werken we prettig samen met Humankind en mogen we de komende periode
gebruik maken van de BSO ruimte. Groep 8 zal daar de komende weken les krijgen.
Die kinderen mogen ’s ochtends gewoon hun fiets op het plein zetten en
vervolgens binnen hun laatje en een device ophalen om daarna door te lopen naar
de BSO. Juf Brunhilde vangt de kinderen aanstaande maandag in de school op.
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INFORMATIEAVOND
Op donderdagavond 9 september staat de informatieavond op de planning. We willen graag van de mogelijkheid
gebruik maken om, passend binnen de huidige corona-maatregelen, u de gelegenheid te geven om de school weer
eens van binnen te bekijken. Het is niet mogelijk om alle ouders tegelijkertijd te ontvangen en daarom hebben we
gekozen voor de volgende opzet:
De kinderen mogen tijdens deze avond met hun ouders naar school komen om uitleg te geven in de eigen groep
over bepaalde materialen/vakken/onderwerpen. In iedere groep zullen de leerkrachten met de kinderen een aantal
dingen voorbereiden die zij aan hun ouders kunnen laten zien of uit kunnen leggen. U bent dan in de gelegenheid de
klas van uw zoon en/of dochter te bekijken en u kunt kennismaken met de leerkracht.
Iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging met daarop het tijdvak aangegeven waarop u welkom bent op school. In
dat tijdvak kunt naar de verschillende groepen van uw kinderen. We verzoeken iedereen met klem om binnen het
juiste tijdvak naar school te komen om zo voldoende afstand te kunnen bewaren.
Voor groep 8 stellen we deze avond uit totdat de unit gereed is. We kunnen dan een avond organiseren waarop er
ook gericht informatie over het voorgezet onderwijs, eindtoets en allerlei specifieke groep 8 zaken gegeven kan
worden. We communiceren deze avond vroegtijdig met de ouders van groep 8.

GYMROOSTER
Hieronder vindt u nogmaals het gymrooster. De groepen 3-4-5 lopen naar de gymzaal. De groepen 6-7-8 gaan op de
fiets. Op woensdag maken we gebruik van een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs; juf Marit. Op vrijdag wordt
de les door de eigen groepsleerkracht gegeven. Vanaf groep 3 gymmen de kinderen in gymkleding. De groepen 1-2
gymmen buiten op het plein.
Tijd
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00

Woensdag
Groep 7 en groep 8
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5
Groep 3a
Groep 3b
Groep 6

Vrijdag
Groep 7
Groep 5
Groep 4a
Groep 4b
Groep 6
Groep 8

ORGANISATORISCHE ZAKEN
Ingang:
De groepen 4a, 4b en 7 maken gebruik van de zij ingang bij de fietsstalling. De overige groepen maken gebruik van
de hoofdingang.
Spullen meenemen:
Vanaf groep 3 mogen alle kinderen een eigen etui mee naar school nemen en ‘oortjes’ of een koptelefoon die
gebruikt kan worden bij de devices. We vragen verder GEEN spullen (potloden, stiften, o.i.d.) mee naar school te
geven. De kinderen maken gebruik van het materiaal dat op school aanwezig is.
Luizenzakken:
Voor de zomervakantie hebben alle kinderen hun luizenzak mee naar huis gekregen. Graag deze aanstaande
maandag weer frisgewassen mee terug naar school te geven.
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Koeltasjes:
We willen iedereen verzoeken om de blauwe koeltasjes van school te gebruiken om het eten en drinken in mee te
nemen. Er komen steeds grotere tassen mee naar school en daar is geen plek voor bij de kapstokken. De koeltasjes
kopen wij centraal in waardoor we die aan kunnen bieden voor €2,- per koeltasje.

EVEN VOORSTELLEN: JUF ALISA KRIKKE
Hallo ouders/ verzorgers en kinderen van de Octa,
Mijn naam is Alisa Krikke. Ik woon samen met mijn man en zoontje van 13 maanden in Zelhem.
Na bijna 12 jaar op dezelfde school gewerkt te hebben werd het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Vandaar de keuze om bij het PON als invaller aan de slag te gaan.
Op de maandag en dinsdag ben ik in groep 7 tot juf Güll weer terugkomt. In die periode ben ik op
de woensdag in groep 1-2c. Zodra juf Güll terug is zal ik het hele schooljaar op de dinsdag in
groep 1-2c zijn. Ik heb er veel zin in! We gaan er een mooi, leerzaam en leuk jaar van maken.

EVEN VOORSTELLEN: JEUGD- EN GEZINSWERKER VAN BUURTPLEIN, EVELIEN VAN DEN BREEMEN

Even voorstellen
Ik ben Evelien van den Breemen, werkzaam als jeugd- en gezinswerker bij Buurtplein in Doetinchem. Als jeugden gezinswerker ben ik contactpersoon voor basisschool Octa en de peuteropvang op deze locatie.

De jeugd- en gezinswerker:
- Is er voor alle vragen over opvoeden en opgroeien
- Ondersteunt kinderen en ouders op alle levensgebieden zoals opvoeden, financiën maar ook huisvesting
- Kijkt samen met ouders naar een veilige opvoedsituatie
- Kan zelf specialistische hulp inzetten indien nodig
- Is aanspreekpunt voor ouders en betrokken hulpverleners

Voor wie:
- Ouders, kinderen en jongeren
- De jeugd- en gezinswerker werkt samen met de school, het consultatiebureau, organisaties in de buurt,
zorgaanbieders en de huisarts
- Het contact verloopt altijd met toestemming van u als ouders

Wanneer:
Dit schooljaar ben ik tijdens de inloop op dinsdagochtend aanwezig op school.
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U kunt mij ook telefonisch of via e-mail bereiken.

Kosten/ verwijzing:
Zonder verwijzing en kosteloos.

Evelien van den Breemen
@: e.vandenbreemen@buurtplein.nl
☏: 06 – 135 366 01

Bijlage: Flyer jeugd- en gezinswerker
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 4 OKTOBER
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