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LEKKER LEZEN, LEZEN, LEZEN 

Het lezen van boeken verrijkt de wereld van een kind. Er zijn voor elke leeftijd 
en elk leesniveau leuke boeken te leen in de bibliotheek. Lezen opent een 
deurtje naar een andere wereld, het stimuleert de fantasie en daarnaast is het 
fantastisch voor zowel de taal- als de sociale ontwikkeling van je kind. Het 
stimuleren van het lezen van een boek is dan ook heel belangrijk. 

Gedurende het hele schooljaar besteden wij op Octa aandacht aan het 
bevorderen van het lezen. De komende twee weken doen we daar nog een 
schepje bij bovenop want de komende twee weken staan in het teken van De 
Kinderboekenweek. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de manier 
waarop we hier invulling aan geven.  
 

Veel leesplezier! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 

CORONAMAATREGELEN  

Gelukkig hebben we de afgelopen weken een flink aantal coronamaatregelen 
kunnen schrappen en merken we dat we, binnen de schooldeuren, veelal weer 
op de wijze kunnen werken als dat we deden voor corona. We hoeven niet 
meer te werken met de zogenaamde ‘bubbels’, hele klassen hoeven niet meer 
in quarantaine bij één besmetting, we kunnen de hal weer gebruiken als 
werkplek en ook kunnen we toe gaan werken naar een situatie waarbij ouders 
de school weer in mogen. Op dit moment zijn we in overleg met onder andere 
De Kleitrappertjes omdat zij in ons gebouw zitten en wij bijvoorbeeld de 
ingangsdatum met hen willen afstemmen. De verwachting is dat ik gedurende 
deze week een bericht via Parro uit kan doen over de toegankelijkheid van het 
schoolgebouw.  
 
We merken dat er op dit moment een gewoon griepvirus heerst. Dit kan 
zorgen voor uitdagende situaties als het gaat om invalleerkrachten. In de 
invalpool waaruit we leerkrachten kunnen oproepen in het geval van ziekte, 
ontstaat snel krapte. Er zal dus niet op ieder moment een invalleerkracht 
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beschikbaar zijn. Voor dit soort situaties hebben we in voorgaande jaren al het vervangingsbeleid opgesteld. Dit 
vervangingsbeleid is terug te vinden op onze website.  

KINDERBOEKENWEEK 2021 

Op dinsdag 5 oktober starten we op Octa met de Kinderboekenweek. Tot aan de herfstvakantie zullen we elke dag 
leuke activiteiten doen rondom lezen.  
 

  
  
ALGEMENE INFORMATIE  
De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden 
die ze willen en alvast kunnen dromen over later.  
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent 
of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen 
vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, 
voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te 
fantaseren.   
Bette Westera heeft het Kinderboekenweekgeschenk ‘Tiril en de toverdrank’ geschreven en Mark Janssen heeft het 
Prentenboek ‘Dromer’ gemaakt. De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in 
Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. Het 
Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de Kinderboekenweek bij aankoop 
van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25.  
  
ACTIVITEITEN OP OCTA  
Op Octa komt er tijdens de Kinderboekenweek een echte conducteur om voor te lezen uit het prentenboek van 
de Kinderboekenweek, gaan we een wandeling door de wijk maken op zoek naar letters en plaatjes, zingen we over 
beroepen en vooral genieten we ook van lezen. Lezen jullie thuis ook met ons mee?  
 
UITNODIGING  
Op woensdag 13 oktober van 17.00 tot 18.00 kunnen de kinderen (misschien wel verkleed als een bepaald beroep 
als ze dat leuk vinden...) op school laten zien wat ze gemaakt en gedaan hebben. U bent dan van harte 
welkom! Vanuit de huidige coronamaatregelen mogen wij maximaal 75% van onze capaciteit in het gebouw 
gebruiken. Dat betekent dat we ook dit keer maximaal 1 volwassene per gezin toe kunnen laten. We hoeven niet 
meer in tijdvakken te werken dus u bent welkom tussen 17:00 en 18:00 uur op een moment dat het u het beste 
schikt.  
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STICHTING OPKIKKER 

Beste kinderen en ouders van basisschool Octa,  
 
Stichting Opkikker organiseert dagen ontspanning voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Dit doel organiseert een 
leuke Opkikker loterij, waarbij je kans maakt op heel veel mooie prijzen. De hoofdprijs is een weekend weg naar 
Disneyland Parijs! Maar ook een Playstation 5, een helikoptervlucht en een dagje uit naar de Efteling zijn een greep 
uit de prijzen die jij kunt winnen. 
 
Ik verkoop deze lootjes en zou het heel erg leuk vinden als jij één of meer loten bij mij zou willen kopen. Samen 
zorgen we ervoor dat meer gezinnen met een ziek kind een Opkikkerdag krijgen! 
 
Koop jouw loten voor de Opkikkerloterij hier: 
https://www.inactievooropkikker.nl/actie/kelcey-evers?utm_source=kentaa&utm_medium=email-
share&utm_campaign=stichting-opkikker 
 
Alvast bedankt! Ik hoop natuurlijk dat je een mooie prijs wint! 
 
Hartelijke groet, 
Kelcey Evers (groep 8)  

 

PRIVACY-INSTELLINGEN PARRO  

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om bijvoorbeeld beeldmateriaal te delen. U kunt als ouder 
aangeven wat uw voorkeur heeft.   
 
Dit doet u via de volgende stappen:   
• Open de Parro-app   
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'   
• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn 
kinderen'.   
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de 
stipjes achter het kind.  

 
We vragen ook uw toestemming voor het verstrekken van de gegevens aan de Bibliotheek Doetinchem. Zij verzorgen 
het lidmaatschap van alle kinderen. 

 

VERKEERSSITUATIE RONDOM DE SCHOOL  

Zoals u van ons gewend bent plaatsen we regelmatig even een herinnering v.w.b. de verkeerssituatie rondom de 
school. We willen u ook nu weer even vragen rekening te houden met de éénrichtingsroute rondom de school 
tijdens haal- en brengtijden. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat er geen verkeersopstoppingen 
ontstaan. Uiteraard vragen we u ook om uw snelheid aan te passen. Er komen veel kinderen en ouders op de fiets of 
lopend. We willen ervoor zorgen dat zij op een veilige manier het schoolplein kunnen bereiken. Het aanpassen van 
uw snelheid als automobilist is hierin van groot belang. Hieronder is nog even op een kaartje te zien hoe de 
éénrichtingsroute er ook alweer uitziet. 
 

https://www.inactievooropkikker.nl/actie/kelcey-evers?utm_source=kentaa&utm_medium=email-share&utm_campaign=stichting-opkikker
https://www.inactievooropkikker.nl/actie/kelcey-evers?utm_source=kentaa&utm_medium=email-share&utm_campaign=stichting-opkikker
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De zebrapaden zoals ingetekend zijn er op dit moment nog niet. We zijn, in samenwerking met de buren, in overleg 
met de gemeente om te kijken of we die zebrapaden mogelijk kunnen maken.  

 
 

BAG2SCHOOL 

Als school doen we al jaren mee met de actie: BAG2SCHOOL. Bag2School is gespecialiseerd in het hergebruiken van 
gebruikte kleding. Door het inzamelen van oude kleding kunnen we een mooi bedrag bij elkaar sparen. Op vrijdag 15 
oktober kunt u de zakken kleding weer op het schoolplein inleveren. U bent gewend een 
plastic zak van Bag2School mee naar huis te krijgen. De ervaring leert dat veel ouders de 
kleding zelf in vuilniszakken aanleveren. Bag2School maakt van af nu dan ook gebruik van een 
papieren label i.p.v. een plastic zak. U mag de kleding dus gewoon in vuilniszakken 
aanleveren. Op één van die vuilniszakken plakt u dan het papieren label dat volgende week 
uitgedeeld zal worden in de groepen. Helpen jullie ons weer mee een mooi bedrag bij elkaar 
te verzamelen? 
 
Het afgelopen schooljaar hebben we van het bedrag van BAG2SCHOOL en van de DOEKOE actie prachtige sport- en 
spelmaterialen aan kunnen schaffen. Deze materialen worden ingezet tijdens de gymlessen op De Bongerd.  
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SPORTMAP 

Vanuit Sportbedrijf Doetinchem wordt er jaarlijks een sportmap gemaakt voor ouders. In deze sportmap staan 
allerlei dingen omtrent sport en bewegen, zoals de gymlessen., de sportkalender en bijvoorbeeld ook Kies je Sport.  
 
Via onderstaande link kunt u de sportmap bekijken: 
https://doetinchemsport.nl/3d-flip-book/sportmap-octa/ 
 

OUDERBIJDRAGE 

Beste ouders, 
 
Omstreeks 7 oktober zal de ouderbijdrage worden afgeschreven. 
De ouders die hebben gekozen voor een factuur, die krijgen omstreeks deze datum een factuur in de mail. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Penningmeester basisschool Octa 

KIGO 

KIGO; een praatgroep voor kinderen van 7 t/m 12 waarvan de ouders gescheiden zijn of gaan scheiden. 

De KIGO bestaat uit zes bijeenkomsten voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of nog gaan scheiden. Ook 
als ouders al langere tijd gescheiden zijn, kunnen kinderen soms nog moeite hebben met bepaalde zaken. 
Bijvoorbeeld met de verschillende regels in verschillende huishoudens, of het gevoel hebben te moeten kiezen 
tussen de beide ouders. 

Op een laagdrempelige manier wisselen kinderen ervaringen uit en vinden ze begrip bij elkaar. Tijdens de 
bijeenkomsten spelen we spelletjes en bespreken we iedere week een ander thema. Hiermee leren kinderen beter 
omgaan met de scheiding. 

Alle bijeenkomsten zijn gratis en we zorgen voor wat te eten en te drinken. 

Tijdens de training wordt er ook een ouderpresentatie online aangeboden, deze zal in week 45 of 46 plaatsvinden. 
Deze presentatie is bedoeld om ouders inzicht te geven wat het met kinderen doet als hun ouders gaan scheiden. 

De eerstvolgende KIGO groep zal in het najaar van 2021 (week 43) weer gaan starten (bij voldoende deelnemers). In 
week 41/42 zullen de kennismakingsgesprekken met ouders worden gehouden. Vanaf 26 oktober zal er iedere 
dinsdagmiddag, gedurende 6 weken, van 15:00 tot 16:00 uur een KIGO bijeenkomst zijn. De laatste bijeenkomst zal 
plaatsvinden in week 48, op dinsdag 30 november. In diezelfde week zullen ook de eindgesprekken zijn. 

Het is mogelijk om kind(eren) aan te melden tot 10 oktober, dat kan via deze link 
https://www.buurtplein.nl/diensten/kigo/ 

In de bijlage een folder voor ouders en kinderen. 

GROEIGIDS GGD-NOG 

De GroeiGids biedt (aanstaande) ouders betrouwbare voorlichting en inzicht in de ontwikkeling, gezondheid en 
opvoeding van hun kind. Naast de papieren versie bestaat ook de veelgebruikte digitale GroeiGids app. De 
Jeugdgezondheid adviseert ouders in regio GGD-NOG nu ook proactief om deze app te gebruiken. 

  

Met de GroeiGids app kunnen (aanstaande) ouders de ontwikkeling en groei van hun kind bijhouden vanaf de 
zwangerschap tot en met de puberteit. Door het toevoegen van foto’s en video’s maken zij een mooi groeialbum dat 

https://doetinchemsport.nl/3d-flip-book/sportmap-octa/
https://www.buurtplein.nl/diensten/kigo/


   

Lavendelveld 23, 7006 SM Doetinchem, 0314-326807  Pagina 6 van 7 

   

 

ze kunnen bewaren als herinnering voor later. Daarnaast biedt de app een berichtenservice met betrouwbare 
informatie over gezond opgroeien en opvoeden die aansluit bij de leeftijd van het kind. 

  

De betrouwbare informatie op groeigids.nl wordt samengesteld door Stichting Opvoeden.nl, in samenwerking met 
alle Nederlandse Kennis en Thema-instituten. 

Bezoek de website van de GroeiGids of download de GroeiGids app. 

JEUGDGEZONDHEID GGD NOORD- EN OOST-GELDERLAND 

Jeugdgezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich somber, wat kan ik 
doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van uw 
kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheid van de GGD. Het team jeugdgezondheid bestaat uit een 
jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente jeugdgezondheid en logopediste. 

WAT BIEDT DE JEUGDGEZONDHEID AAN IN SCHOOLJAAR 2021 -2022? 

• Taal-spraakscreening. In groep 1-2 vindt er, indien nodig, een taal-spraakscreening door een logopediste 

plaats op basis van uitkomsten van een door school en ouders ingevulde vragenlijst. Als er in latere groepen 

een vraag ontstaat rondom de taal-spraakontwikkeling van uw kind kan de logopediste van de GGD ook 

worden ingeschakeld. 

• Gezondheidsonderzoek kleuters. De jeugdverpleegkundige nodigt kinderen op de leeftijd van ongeveer 4,5-
5,0 jaar samen met hun ouders/verzorgers uit voor een gezondheidsonderzoek. 

• Meten en wegen. De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6, meestal tijdens de 
gymles. 

• Les gezonde leefstijl. De assistente jeugdgezondheid geeft in groep 7 een interactieve les over gezonde 
leefstijl. 

• Kinderrechten-NU bovenbouw. In een kringgesprek bespreken de kinderen onder leiding van de assistente 
jeugdgezondheid op een positieve manier met elkaar wat zij nodig hebben om op te groeien en leren zij aan 
te geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben. 

• Inloopspreekuur. Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de 
jeugdverpleegkundige binnen te lopen met uw vragen. Vraag op school na of en wanneer deze 
inloopspreekuren plaatsvinden. 

• De jeugdverpleegkundige neemt deel aan het ondersteuningsteam op school. 

• De jeugdarts kan worden ingeschakeld door de jeugdverpleegkundige en/of school voor medische 
inhoudelijke onderzoeken en advisering. 

• Vaccinaties: kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 worden een uitnodiging voor de DTP-BMR-vaccinatie. 
Vaccineren gebeurt niet op school maar op een externe locatie. 

MEER INFORMATIE? 

Kijk op onze website www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden. 

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? U kunt een e-mail sturen naar 
jgz@ggdnog.nl. Ook zijn wij van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 
443 31 00. 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Informatie over gezondheid en opvoeding: www.ggdnog.nl | www.opvoeden.nl 

of download de app: https://www.groeigids.nl 

 

http://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden
mailto:jgz@ggdnog.nl
http://www.ggdnog.nl/
http://www.opvoeden.nl/
http://www.opvoeden.nl/
http://www.groeigids.nl/
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PLEEGOUDERSCHAP 

Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk 

Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal toch? Maar soms kunnen 
kinderen door uiteenlopende redenen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Voor deze kinderen zoeken de 
pleegzorgaanbieders (o.a. Entrealindenhout, William Schrikker en Pactum) een plek in een pleeggezin. Een gezin, 
waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Voor een paar 
maanden, een paar jaar maar bijvoorbeeld ook voor één of twee weekenden in de maand, of twee dagen in de 
week. En het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze hun eigen vriendjes houden en hun eigen school of sportclub 
kunnen blijven bezoeken. Kun jij een plekje bieden? 

Wat doet een pleegouder? 

Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt. Je biedt ze een stabiele basis 
waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. Ook deel je 
de opvoedtaak met de ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of voor langere tijd bij je verblijft. De inzet is dat de eigen 
ouders de opvoeding weer op zich nemen als dat kan. In je pleegouderschap krijg je ondersteuning en begeleiding 
van een pleegzorgbegeleider. Wil jij pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op 
www.ikwilpleegouderworden.nl en bezoek een informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit jouw buurt zijn. 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 1 NOVEMBER 

http://www.ikwilpleegouderworden.nl/
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