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Het is lente! En hoewel het weer soms nog wat winters lijkt,  zitten we toch 
echt al in die periode van het jaar waarin allerlei bijzondere activiteiten op de 
planning staan.  

Hoewel we nog steeds met allerlei 
maatregelen te maken hebben, gaan we 
ervoor zorgen dat er ook dit schooljaar 
nog allerlei leuke activiteiten voor de 
kinderen georganiseerd worden.  
 
In deze nieuwsbrief leest u alvast iets 
over een projectweek in het kader van 
bewegen: Fietsival. Daarnaast ook 
informatie over de Koningsspelen.  
Ondertussen zijn de collega’s in 
samenspraak met de oudervereniging 
druk bezig met het bedenken en 

organiseren van het zomercarnaval en zijn we aan het kijken naar een vorm 
waarin we een schoolreis kunnen gieten. Over die laatste twee activiteiten 
leest u in een volgende nieuwsbrief meer.  
  
Veel leesplezier! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 
 

KONINGSSPELEN 

Gewoonlijk gaan de kinderen van onze school op de dag van de Koningsspelen 
op schoolreis. Dit jaar hebben we ervoor gekozen het schoolreis (in welke 
vorm dan ook) op te schuiven richting het einde van het schooljaar. Vanuit de 
oudervereniging kwam de vraag of het mogelijk is om op vrijdag 23 april een 
leuke dag in het teken van de Koningsspelen te organiseren. Het team is 
hiermee aan de slag gegaan. Op vrijdag 23 april zullen we dan op geheel eigen 

Activiteiten 
20-04 en 21-04 

Eindtoets groep 8 

 

23-04-2021 

Koningsspelen op school 

26-04-2021 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

27-04-2021 

Koningsdag, alle leerlingen vrij 

 

03-05-2021 t/m 16-05-2021 

Meivakantie 

 

19-05-2021 

Opening projectweek Fietsival 

 

24-05-2021 

2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

 

15-06-2021 

Schoolfotograaf 
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wijze deelnemen aan de Koningsspelen. Het zal een dag zijn die in het teken staat van allerlei creatieve opdrachten, 
sport en spel opdrachten en gezelligheid. De kinderen die het leuk vinden mogen die dag in het oranje of rood-wit-
blauw naar school komen. Wel vragen we om sportieve schoenen aan te trekken i.v.m. de spelletjes die gedaan 
worden. De kinderen nemen gewoon hun eigen eten en drinken mee naar school. De oudervereniging zorgt deze 
dag voor iets lekkers te eten en te drinken in samenwerking met de Coop. 
 

BAG2SCHOOL 

 
Vrijdag 9 april jl. hebben jullie weer massaal gehoor gegeven aan het inleveren van zakken 
met kleding, fijn! We hebben dan ook diezelfde dag te horen gekregen welk bedrag er dit 
keer opgehaald is. Dit keer is er maar liefst 497 kilo ingeleverd en dit is goed voor een bedrag 
van €149,10. Samen met het bedrag van de vorige keer hebben we nu in totaal €241,20 
ingezameld. Een prachtig bedrag waar we mooi sport en spel materiaal voor aan kunnen 
schaffen. Zodra we de nieuwe materialen uitgezocht hebben en aangeschaft zijn, plaatsen 
we een mooie foto in de nieuwsbrief.  
 

OPROEP EQUETE OUDERTEVREDENHEID 

Onlangs heeft u een bericht gehad via Parro met de vraag of u mee wilt werken aan een enquête om de 
oudertevredenheid te peilen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben en wel willen doen, de enquête staat nog een 
week open. 
 

FIETSIVAL 

Octa gaat fietsen voor het goede doel! 

Van 19 mei tot en met 26 mei wordt er op school het evenement Fietsival 
georganiseerd vanuit Sportbedrijf Doetinchem. Fietsival is een evenement 
dat voor het eerste jaar gaat plaatsvinden, waarbij de fietssport centraal 
staat. 

Fietsival op Octa  
Gedurende twee dagen is er een duurzame pumptrack aanwezig en krijgen 
alle kinderen van groep 1 t/m 8 een fietsclinic op deze pumptrack. Tevens 
worden er diverse naschoolse fietsactiviteiten georganiseerd zoals; fietsen 
onder begeleiding door de wijk, fietsroutes en een fietsroute met 
opdrachten. Omdat de pumptrack is gemaakt van gerecycled plastic wordt 
er ook aandacht besteed tijdens de les aan het thema duurzaamheid. 
Daarnaast is er een leuke quiz voor alle groepen over de fietssport. 

Tijdens het Fietsival wordt er geld opgehaald voor het goede doel. De helft van het geld dat wordt opgehaald gaat 
naar een gekozen doel van school en de andere helft naar een doel vanuit Kanjers voor Kanjers. Samen met de 
kinderen wordt er gekozen voor welk doel we geld gaan ophalen. Dit doel wordt snel bekend gemaakt, zodra alle 
groepen inspraak hebben gehad. 
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Octa heeft als schooldoel ervoor gekozen om geld op te halen 
voor 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. 

Om geld in te zamelen voor de goede doelen vragen wij 
kinderen zich te laten sponsoren door ouders, opa`s, oma`s, familie, vrienden etc. Meer informatie over het 
sponsoren ontvangt u op maandag 17 mei. Maar trommel nu alvast uw omgeving op om zich in te zetten voor het 
goede doel. 

Omdat de fiets ook centraal staat deze week, hopen wij zoveel mogelijk kinderen op de fiets te zien. 

Meer informatie U ontvangt direct na de meivakantie meer informatie over de exacte invulling van die week. Heeft u 
voor nu al vragen? Dan kunt u contact opnemen Richelle Bosgoed (r.bosgoed@pro8.nu) of met Suzanne ter Horst, 
vakleerkracht (s.terhorst@sportservicedoetinchem.nl). 
 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 17 MEI 
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