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NIEUWSBRIEF 
12 JULI 2021 
 

Basisschool Octa 
 

www.octa.nu 

  

FIJNE ZOMERVAKANTIE! 

Het is dan nu echt zover; de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een mooi 
moment om terug te kijken op het afgelopen schooljaar. Wat een bewogen 
jaar was het weer. Uiteraard heeft het schooljaar in het teken gestaan van 
allerlei coronaprotocollen, maatregelen, quarantaineverplichtingen, etc.  
 
Gelukkig is dat niet het enige waar we op terug kunnen kijken. Dit schooljaar 
was ook een jaar waarin we kinderen een mooie ontwikkeling hebben zien 
doormaken, waarin nieuwe dingen geleerd werden, waarin nieuwe 
vaardigheden werden ontwikkeld. Een schooljaar waarin we als team vanuit 
een gezamenlijke visie bezig zijn geweest met onze schoolontwikkeling. Een 
schooljaar waarin we mooie nieuwe activiteiten hebben laten plaatsvinden 
zoals Fietsival en Mad Science. Ook een schooljaar waarin we nieuwe 
gezinnen, nieuwe kinderen, nieuwe ouders en nieuwe collega’s hebben mogen 
verwelkomen.  

Wij kijken terug op intensief maar ook mooi schooljaar vol nieuwe 
ontwikkelingen. Wij willen jullie als ouders bedanken voor jullie vertrouwen in 
de school. Ook al konden we elkaar fysiek niet treffen, toch waren jullie zeer 
betrokken en dat waarderen we. 

Nu breekt er een tijd van ontspanning aan, even niets moeten en lekker samen 
genieten van (hopelijk) mooi weer en vrije tijd. Wij wensen iedereen een hele 
fijne zomervakantie en we hopen jullie op maandag 30 augustus allemaal weer 
gezond en wel op school te treffen. 
  
Veel leesplezier! 
Namens het team van Octa,  
Richelle Bosgoed 
 

  

Activiteiten 
 

14-07-2021 

Afscheidsavond groep 8 

 

15-07-2021 

Kennismaken met de nieuwe groep 

 

16-07-2021 

12:00 uur Start zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://octa.nu/
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OUDERVERENIGING 

Beste ouders, 
 
Het schoolreisje werd dit jaar vervangen door Mad Science, hierdoor is er geld 
overgebleven, daarom krijgen de kinderen een cadeaubon van Friul mee. 
School zal dit gaan uitdelen. 
 
Hartelijke groeten, 
De oudervereniging 
 

BOEKENMARKT 

Afgelopen dinsdag was de boekenmarkt op Octa. Een groot succes, mede door het mooie weer! We hebben veel 
kinderen met ouders, opa's, oma's, ..... blij kunnen maken met prachtige boeken. Bijna 400 boeken hebben een 
nieuw leesmaatje gevonden en kunnen in de zomervakantie lekker gelezen worden. Want door te lezen in de 
vakantie, blijft het leesniveau op peil. 
Wij zullen de boekencollectie in de schoolbieb weer verder uitbreiden door nieuwe boeken aan te schaffen! Deze 
zullen wij in het nieuwe schooljaar in de hal tentoonstellen. 

Wij wensen jullie alvast veel leesplezier toe! 
 

VRIJWILLIGERS VOOR DE SCHOOLBIEB GEVRAAGD 

Onze schoolbibliotheek wordt vooral gedraaid door vrijwilligers. Hier zijn wij altijd erg blij mee zodat alle kinderen 
elke week weer een nieuw boek kunnen uitzoeken om in de klas te lezen.  Dit kunnen ouders/verzorgers zijn van 
onze leerlingen of andere bekenden.   
 

Het werk bestaat uit: boeken scannen in het systeem, kinderen 
evt. helpen een boek uit te kiezen en boeken terugzetten in de 
boekenkasten.  
 

U raadt het al: wij zoeken naast de vrijwilligers die wij 
al hebben,  enkele nieuwe enthousiaste vrijwillig(st)ers!  
De voorkeursdagen zijn: maandag, dinsdag en/of donderdag  
Heeft u een paar uurtjes tijd? Of heeft u vragen hierover? 
Graag een mailtje naar  i.lamers @pro8.nu  
  

Zo hopen wij deze leuke activiteiten in het nieuwe jaar ook weer te kunnen voortzetten en binnenkort enkele 
nieuwe mensen mogen verwelkomen!  
 

GROEP 2 GOOIEN WE UIT HET RAAM! 

Beste ouders/verzorgers van groep 2a -b en c : 

Traditioneel worden de kinderen van groep 2 de laatste schooldag “uit het raam gegooid.” Het afscheid van de 
kleuterperiode. Dit jaar zal dat plaatsvinden op vrijdag 16 juli. We willen hier rond half 12 mee starten. Het zou fijn 
zijn als u hier als ouder(s) bij kunt zijn, op gepaste afstand, bij het raam van de groep van uw kind. 

Leerkrachten groep 2 
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CORONAPROTOCOL NA DE ZOMERVAKANTIE  

Even leek het erop dat we het nieuwe schooljaar wellicht met een stuk minder coronamaatregelen konden starten 
dan dat we het nu eindigen. Helaas lopen op dit moment de besmettingen weer flink op en hebben we bericht 
gekregen vanuit het Ministerie van Onderwijs dat we ons moeten voorbereiden op een start van het schooljaar die 
vergelijkbaar is met de manier waarop we dit schooljaar eindigen.  

Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, nadat het OMT hierover advies heeft 
uitgebracht. Op vrijdag 27 augustus komt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar uit. Daarin brengen we u 
op de hoogte van de dan geldende maatregelen. 
 

OUDERKALENDER  

De nieuwe ouderkalender is klaar en staat op de website. Daar kunt u alle relevante informatie voor het nieuwe 
schooljaar vinden. De ouderkalender gaat niet meer standaard mee op papier. In de vorige nieuwsbrief hebben we 
gevraagd welke ouders de kalender toch graag op papier wil ontvangen. Dit hebben we geïnventariseerd. Mocht u 
om een papieren versie hebben gevraagd dan krijgt uw zoon of dochter deze uiterlijk aanstaande vrijdag mee naar 
huis. 

 

GYMROOSTER NIEUWE SCHOOLJAAR 

  

Tijd  Woensdag  Vrijdag  

08:30 – 09:15  Groep 7 en groep 8  Groep 7  

09:15 – 10:00  Groep 4a  Groep 5  

10:00 – 10:45  Groep 4b  Groep 4a  

11:00 – 11:45  Groep 5  Groep 4b  

11:45 – 12:30   Groep 3a    

12:30 – 13:15   Groep 3b   Groep 6  

13:15 – 14:00   Groep 6  Groep 8  
  
De groepen 3-4-5 lopen naar de gymzaal. De groepen 6-7-8 gaan op de fiets. De groepen 3 gymmen één keer in de 
week in de sporthal. Op een ander moment in de week hebben zij een extra moment waarop ze buitenspelen.  

 
 

NIEUWE COLLEGA’S  

In een informatiebrief over het nieuwe schooljaar hebben we kunnen melden dat we ons team komend schooljaar 
uit gaan breiden met een aantal nieuwe collega’s. Ook waren we nog voor één dag op zoek naar een leerkracht voor 
groep 1-2c. Wij zijn blij te kunnen melden dat juf Alisa volgend schooljaar op dinsdag het vaste gezicht in groep 1-2c 
zal worden.  

De nieuwe collega’s stellen zich graag aan u voor (juf Alisa stelt zich in de eerste brief van het nieuwe schooljaar 
voor): 
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Juf Manon 

Ik ben Manon Rozijn, 39 jaar en woon in Didam. Ik woon daar samen met mijn 

vriend. Wij hebben 3 kinderen; een zoon van 8, een dochter van 6 en een dochter 

van 2 jaar oud.  

 

Na in 2003 mijn PABO-diploma te hebben behaald, heb ik eerst een tijd ingevallen 

voor het PON. Nu werk ik een heel aantal jaren op basisschool Dichterbij.  

 

Ik heb heel veel zin om na de zomervakantie een nieuwe uitdaging aan te gaan op 

bs. Octa in groep 4. Tot ziens! 

 

Juf Angela 

Mijn naam is Angela Hesseling. Ik woon in Doetinchem en ben al ruim 30 jaar werkzaam in het basisonderwijs in 
diverse groepen, waarvan momenteel ook al weer een aantal jaren als 
muziekdocent op diverse scholen. Daarnaast werk ik in mijn eigen 
coachingspraktijk. 

Ik vind het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten, want alleen zo kom 
je tot leren. Ieder kind leert op zijn eigen unieke wijze, vandaar dat ik me 
gespecialiseerd heb in het leren HOE te leren, met daarbij ook aandacht voor 
de beelddenkende leerstijl, waardoor het leren bij elk kind de aandacht krijgt 
die bij hem of haar past. Belangrijk en heel fijn daarbij is, dat kinderen de baas 
blijven over hun eigen hoofd en graag leer ik kinderen de regie over hun eigen 
brein terug te vinden. Mede hierdoor kan ik veel kinderen met een hulpvraag 
begeleiden in hun leerproces. 

Ik verheug me erop om het komende schooljaar op basisschool Octa als gedragsspecialist van betekenis te kunnen 
zijn, waarbij ik me ga inzetten, zowel in het leerproces van kinderen, alsook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Een leuke uitdaging, waar ik enorm veel zin in heb! 

Juf Julia 

Mijn naam is Julia Derksen, 21 jaar en ik woon in het mooie Didam. Het afgelopen half jaar 

heb ik stage gelopen op Octa. Ik heb mijn diploma als onderwijsassistent gehaald en met 

heel veel plezier begin ik na de zomer als onderwijsassistent. Ik hoop jullie allemaal snel te 

zijn en een hele fijne vakantie. 
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SMOELENBOEK 

Dit schooljaar en komend schooljaar zijn er nogal wat nieuwe gezichten te zien op Octa. Hieronder volgt dan ook het 
Octa Smoelenboek! 

       

Meester Daan   Juf Jet    Juf Jolien   Juf Nicole 
Groep 1-2a   Groep 1-2b   Groep 1-2b   Groep 1-2c 

        

Juf Inge    Juf Brunhilde   Juf Lynn   Juf Manon 
Groep 3a   Groep 3a    Groep 3b   Groep 4a 
    Groep 8 

 

Meester Robin   Juf Anne-Marie   Juf Ingrid   Juf Maike 
Groep 4a   Groep 4b   Groep 4b   Groep 5 
Muziekleerkracht 
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Juf Suzanne   Juf Funda   Juf Güll    Meester Imre 
Groep 6    Leraarondersteuner 6  Groep 7    Groep 8 

 

   

Juf Joyce   Juf Julia    Juf Angela   Juf Scarlett 
Leraarondersteuner 7-8  Onderwijsassistent 1-5  Gedragsspecialist  Intern Begeleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juf Richelle 
Directeur 

 

TEAM OCTA WENST IEDEREEN EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE!! 
 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: VRIJDAG 27 AUGUSTUS  


