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EDI – EFFECTIEVE DIRECTE INSTRUCTIEMODEL 

6 november jl. hadden we met het hele team een studiedag. Deze studiedag 
heeft geheel digitaal plaatsgevonden. Vanuit huis kon iedere leerkracht 
inloggen om op die manier de studiedag toch gezamenlijk te beleven. Best 
even wennen natuurlijk en het vroeg de nodige voorbereiding maar we kijken 
terug op een zeer effectieve en geslaagde dag.  
Op de ochtend hebben we een tweede bijeenkomst gehad over het EDI-
model. In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen met welke reden we 
dit model invoeren op Octa. Tijdens deze dag hebben we vooral gekeken met 
elkaar naar de wijze waarop we kinderen zo actief mogelijk mee kunnen laten 
doen tijdens de uitleg. Ook hebben de leerkrachten in kleine groepjes de 
rekenlessen voor de komende tijd bekeken en samen kunnen voorbereiden 
aan de hand van het EDI-model.  
Op de middag zouden we een her-certificering van BHV hebben. Dit kon niet 
doorgaan en zal doorgeschoven worden naar het voorjaar. In de middag 
hebben de leerkrachten in allerlei kleine groepjes overleg gehad over 
verschillende school ontwikkelthema’s, de werkgroepen voor de feesten 
hebben overleg gehad en er is ruimte geweest voor allerlei administratieve 
taken.  
Kortom; een hele intensieve dag waarop we hard hebben gewerkt aan ons 
onderwijs.  
 
Ook deze keer weer veel leesplezier! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 

OUDERVERENIGING  

De afgelopen periode hebben de ouders die de ouderbijdrage via een factuur 
betalen een mail gekregen i.v.m. het rekeningnummer dat nodig is voor de 
terugbetaling van een deel van de ouderbijdrage van afgelopen schooljaar. 
Van de ouders die via automatische incasso betalen is het rekeningnummer al 
bekend. De ouderraad zal deze maand de terugbetaling in orde maken.  
 
Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage van het schooljaar 2020-
2021? 

Activiteiten 

4-12-2020 

Sinterklaasviering op school 

17-12-2020 

Kerstviering op school 

 

18-12-2020 

Alle leerlingen om 12:00 uur vrij 

21-12-2020 t/m 3-01-2021 

Kerstvakantie 

04-01-2021 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://octa.nu/
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INLOOPHUIS 

Als iemand in het gezin kanker heeft. 

Als iemand in het gezin de diagnose kanker krijgt, betekent dit dat er een onzekere periode aanbreekt met veel angst 
en verdriet. Het gezinsleven staat ineens op zijn kop. Het raakt ieder lid van het gezin.  

Het liefst wil je dit je kinderen besparen. Je wilt niet dat ze geconfronteerd worden met een vader, moeder, broertje 
of zusje, of een grootouder die kanker heeft. Kinderen moeten immers onbezorgd kunnen opgroeien. Maar hoe 
graag je dit ook je kinderen wilt besparen, je kunt er niet omheen. Ze delen in jouw angst en jouw verdriet.  

Inloophuis Oude IJssel, het huis waar mensen die met kanker te maken hebben terecht kunnen voor psycho-sociale 
ondersteuning, vindt dat kinderen onbezorgd leuke dingen moeten kunnen doen. Daarom is twee jaar geleden de 
jeugdafdeling ‘Onder de Pannen’ opgericht. Op de zolderverdieping van het huis bieden wij kinderen en jongeren, 
die in hun omgeving met kanker te maken hebben, de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Ze krijgen, onder 
deskundige begeleiding, alle ruimte om met leeftijdgenoten die hetzelfde meemaken in contact te komen. Om 
lekker te kletsen, even stoom af te blazen en om deel te nemen aan leuke activiteiten. En komen de kids liever niet 
alleen? Ze mogen gezellig een vriendje of vriendinnetje meenemen. Het is gratis. 

Iedere eerste woensdag van de maand is Onder de Pannen geopend van 15.00 tot 16.30 uur voor de leeftijdsgroep 6 
tot 12 jaar.  

Iedere derde woensdag is er gelegenheid zonder aanmelding binnen te wandelen en iets gezelligs te doen met onze 
jeugdbegeleiders. Ook ouders zijn dan van harte welkom voor meer informatie.. 

Meer informatie: www.inloophuisoudeijssel.nl  en jeugd@inloophuisoudeijssel.nl of bel op dinsdag, woensdag of 
donderdag; 0314-646024.  
 

STICHTING BUGANALA 

PRO8 steunt de stichting Buganala. Stichting Buganala heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het leven 
van kinderen en jongvolwassenen in Gambia, West Afrika, hun familie en andere mensen in hun leefomgeving, door 
middel van onderwijs en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn 
in de ruimste zin van het woord. Meer informatie is te vinden op www.buganala.nu   
  
Ook in Gambia zijn er grote problemen door Corona. De kinderen zijn daar vanaf april niet meer naar school 
geweest. Als het goed is worden deze komende week weer opgestart. Helaas zijn de problemen daarmee niet 
voorbij.  Er zijn weinig inkomsten door het gebrek aan toerisme. Het land heeft het zwaar.   
  
Op een eenvoudige manier is de stichting te steunen. Dit kan via Sponsorkliks. 
Via www.pro8.nu  en www.buganala.nu is de site van sponsorkliks te bereiken. 
Wanneer u via die site naar de website van bijvoorbeeld bol.com, Cool Blue, Anwb, 
Expedia, booking.com, etc gaat en daar een aankoop doet, bijvoorbeeld voor de 
feestmaanden, steunt u, zonder verplichtingen, Buganala. Buganala krijgt namelijk 
enkele procenten van het aankoopbedrag van het bedrijf waar u een aankoop heeft 
gedaan.   
  
Ook via onze schoolsite is de sponsorkliks site te 
bereiken. https://www.gaanderwijs.nl/f/gambia-project  
  
Alvast dank voor uw steun.   
  

http://www.inloophuisoudeijssel.nl/
mailto:jeugd@inloophuisoudeijssel.nl
http://www.buganala.nu/
http://www.pro8.nu/
http://www.buganala.nu/
https://www.gaanderwijs.nl/f/gambia-project
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INLOOPSPREEKUUR JEUGDGEZONDHEID 

Waarom is er een inloopspreekuur jeugdgezondheid? 
Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, mentale veerkracht, 
overgewicht, voeding, zindelijkheid of vaccineren. 

Voor wie is het inloopspreekuur jeugdgezondheid? 

Ouders 

Leerlingen 

Leerkrachten 

Wanneer is er een inloopspreekuur? 
In verband met COVID-19 zijn er nu geen (fysieke) inloopspreekuren op school. Als u een vraag heeft mag u contact 
met mij opnemen via onderstaande contactgegevens. Wellicht kunnen we telefonisch een afspraak maken of een 
afspraak inplannen. 

Wie houdt het inloopspreekuur? 
De jeugdverpleegkundige van de GGD. Mijn gegevens staan hieronder. 
Als het nodig is, betrek ik de jeugdarts erbij. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij problemen met horen, zien, 
groei, ontwikkeling en gedrag. 

 

Contactgegevens 

Eline Hietkamp, jeugdverpleegkundige 

088 - 4433290 (direct) 

088 - 4433000 (algemeen)   

e.hietkamp@ggdnog.nl  

Website: www.ggdnog.nl     

 

Meer informatie over jeugdgezondheid?  

Wat is jeugdgezondheid?  

SINTERKLAASVIERING 

De Sint is weer in ons land!  
De Sint is weer in Nederland! Op vrijdag 4 december  
brengt hij een bezoekje aan onze school. De aankomst  
op Octa zal anders zijn, dan jullie gewend zijn. De Sint is  
die dag namelijk al op school aanwezig, voordat de kinderen  
komen. Hij heeft een nachtje doorgebracht in de hal.   
De groepen 1 t/m 4 mogen op bezoek bij de Sint in de hal. Daar 
zullen zij een optreden verzorgen. Vervolgens hebben de  groepen  
1 t/m 4 een pietencircuit en de groepen 5 t/m 8 mogen genieten 
van elkaars surprises in hun eigen groep.  
Het 10 uurtje (ranja met een speculaasje) wordt verzorgd door  
de OV. De kinderen moeten wel de lunch zelf meenemen. De 
kinderen mogen deze dag verkleed als sint of pietje naar school komen. 

mailto:e.hietkamp@ggdnog.nl
http://www.ggdnog.nl/
https://www.ggdnog.nl/thema-s-publiek/item/jeugdgezondheidszorg/wat-is-jeugdgezondheidszorg
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Belangrijke data:  

Op ma. 16 nov. wordt de school versierd door de Sintcommissie. Er is i.v.m Corona geen werkavond.  

Op di. 17 nov. worden in de groepen 5 t/m 8 de lootjes getrokken.  

Op do. 26 nov. mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hun schoen zetten.  

Op di. 1 dec. nemen alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hun surprise mee naar school. Ze worden dan in 
de hal tentoongesteld voor alle kinderen en leerkrachten. De surprise mag dit jaar niet groter zijn dan 
het formaat ‘schoenendoos’.  

Op vrij. 4 dec. verwelkomen we de Sint met zijn roetveegpieten. We hanteren deze dag de schooltijden zoals we die 
dit schooljaar gewend zijn.  
 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 1 4 DECEMBER 

 


