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NIEUWSBRIEF 
12 OKTOBER 2020 
 

Basisschool Octa 
 

www.octa.nu 

  

STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 

29 september jl. hebben we onze eerste studiedag van het schooljaar gehad. 
Een dag waarop de kinderen een extra vrije dag hadden en wij als team juist 
hard aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van ons onderwijs. Dit 
schooljaar staat een deel van de studiedagen in het teken van het invoeren 
van een vernieuwd instructiemodel (EDI). Onderzoek heeft aangetoond dat 
met de inzet van dat instructiemodel we de leerlingen nog beter les kunnen 
geven, ze nog beter kunnen werken aan de doelen die passend zijn voor hen 
en we nog beter kunnen afstemmen op de verschillende niveaus in de groep. 
Een heel leerzaam traject waar alle leerkrachten vol enthousiasme aan 
begonnen zijn. Vrijdag 6 november krijgt dit traject een vervolg. Ook staat die 
dag een her-certificering van BHV op het programma.  
 
Aan het einde van deze week start de herfstvakantie. De eerste periode van 
het schooljaar zit er alweer op. Er staat een drukke periode voor de deur 
waarin we ons gaan voorbereiden op het Sinterklaas- en het Kerstfeest. 
Begrijpelijkerwijs zal dat er anders uit gaan zien dan we de afgelopen jaren 
gewend zijn geweest. De werkgroepen zijn momenteel druk bezig met de 
voorbereidingen. Leerkrachten en ouders vanuit de ouderraad bereiden deze 
feesten samen voor en zijn nu aan het bekijken op welke wijze we, met 
inachtneming van alle maatregelen, op een fijne manier aandacht kunnen 
besteden aan deze feesten. 
 
Veel leesplezier en alvast een heel fijne herfstvakantie! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 
 

VENTILATIE 

Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg, ook binnen 
PRO8. Schoolgebouwen moeten voor leerlingen personeel een gezonde 
omgeving zijn om in te leren en werken. 

Activiteiten 

19-10-2020 t/m 

25-10-2020 

Herfstvakantie 

26-10-202 

Derde ronde kunstcircuit 

 

02-11-2020 t/m  

13-11-2020 

Beide weken oudergesprekken via 

Teams 

 

06-11-2020 

Studiedag, alle leerlingen vrij 
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Als we het over het binnenklimaat hebben, dan spreken we over drie aspecten: 
De temperatuur in de lokalen: het voorkomen van pieken (b.v.. tijdens een hittegolf) en dalen (tijdens erg koude 
dagen); 
de ventilatie in de lokalen: het binnen de norm houden van het CO2-gehalte en voorkomen van tocht; 
de ventilatie in de lokalen: het verversen van de lucht om de kans op coronabesmettingen te verkleinen. 
 
Het is duidelijk dat de laatste twee aspecten met elkaar samenhangen. 
Alhoewel er volgens het RIVM geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevantie rol spelen bij de verspreiding van 
het coronavirus, heeft de minister van onderwijs besloten extra geld beschikbaar te stellen om de ventilatie in de 
scholen te verbeteren. 
 
Het schoolbestuur is al langere tijd bezig om het binnenklimaat op de scholen te verbeteren. Hierbij doen zich een 
paar problemen voor, die niet gemakkelijk op te lossen zijn: de hoge kosten om vooral oudere schoolgebouwen op 
niveau te brengen in relatie met de technische beperkingen van deze gebouwen. 
 
De rijksbijdragen voor onderhoud zijn bij lange na niet voldoende om op korte termijn tot goede oplossingen te 
komen. De nu toegezegde extra subsidie kan een eerste stap zijn om het probleem structureler aan te pakken. 
 
Bijkomend probleem is dat de CO2 meters tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn en adviesbureaus het werk niet aan 
kunnen en wachtlijsten hanteren. 
 
Voor Octa geldt dat we het CO2 gehalte monitoren en zoveel mogelijk luchten. 
Zolang het buiten niet te koud is, blijven de waarden binnen de normen. De vraag is hoe dat in de winterperiode zal 
zijn.  
De school heeft geen ventilatiesysteem. Onderzocht gaat worden welke maatregelen getroffen kunnen worden om 
een gezonder binnenklimaat te realiseren. De school beschikt over CO2-meters. 
 
De minister heeft bepaald dat de extra subsidie ingezet moet worden in samenspraak met de gemeente. Duidelijk is 
dat de toegezegde 360 miljoen onvoldoende is om alle scholen op niveau te brengen en dat schoolbesturen en 
gemeenten niet in staat zijn om veel geld vrij te maken om een snelle inhaalslag te maken. De minister zal een 
uitgebreid vervolgonderzoek laten instellen. 
 
Als u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u met mij contact opnemen. 
Alle reacties zullen aan de facilitaire medewerkers van PRO8 doorgegeven worden en mede richting geven aan de te 
plannen acties en prioriteiten.  
De medezeggenschapsraad van de school zal namens u de ontwikkelingen volgen. 
 

PRIVACY-INSTELLINGEN PARRO 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we graag via Parro met ouders willen communiceren. Hiervoor is 
het van belang dat van alle kinderen bekend is of we beeldmateriaal mogen delen. Nog niet alle ouders hebben deze 
privacy-instellingen ingevuld. Hierbij nog even een herinnering.  
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Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om 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. 
 

KUNSTCIRCUIT 

Vorige week maandag, 5 oktober, hebben we onze eerste ronde van het ‘kunstcircuit’ gehad. De leerlingen gingen 
het laatste uurtje van de dag naar een leerkracht bij wie ze een bepaalde kunstactiviteit konden doen. De activiteiten 
waren verdeeld in beeldend techniek, mediacreativiteit, beeldend (platte vlak) en dans/drama. Zeer enthousiast en 
actief waren alle leerlingen betrokken bij hun activiteit. We doen deze activiteiten groepsdoorbroken; de groepen 1 
en 2 doen dit samen, de groepen 3, 4 en 5 en de groepen 6, 7 en 8. Maandag 12 oktober zijn de leerlingen verder 
gegaan met hun activiteit om het vervolgens op maandag 26 oktober af te ronden. In maart 2021 is de tweede ronde 
van ons kunstcircuit. Dan bezoeken de leerlingen een andere activiteit. In juni is dan de laatste kunstcircuitronde van 
dit schooljaar. De leerkrachten krijgen in de voorbereiding van de kunstlessen begeleiding van kunstdocenten van de 
Gruitpoort. 
 

SPORT EN SPEL DAG 

Op 2 oktober hebben we onze sport en spel dag gehad. De bedoeling was dat we op het schoolplein en het veld 
achter de school de verschillende sporten en spelletjes konden 
doen. Helaas was door de regen in die week het veld te nat. Het 
was nog even spannend of we de dag konden laten doorgaan. Met 
steun van Sportservice Doetinchem  hebben we een 
sportprogramma in de sporthal kunnen organiseren. Dit hebben 
we gecombineerd met spelletjes in de klassen en aangevuld met 
bewegend leren elementen in de overige lessen.  
In de sporthal waren de leerlingen actief onder begeleiding van 15 
studenten van het Graafschap College. Zowel de leerlingen als de 
leerkrachten hebben genoten van deze mooie, actieve dag.  

 

OUDERGESPREKKEN 

In de week van 2 november en in de week van 9 november vinden er weer oudergesprekken plaats. Tijdens deze 
oudergesprekken wordt u door de groepsleerkracht van uw kind(eren) op de hoogte gebracht worden van de 
ontwikkeling tot nu toe. Deze gesprekken zullen via Teams plaatsvinden. Via Parro krijgt u weer de mogelijkheid zich 
in te schrijven op een moment dat het u het meest schikt. Uiterlijk een dag voor het gesprek ontvangt u dan op het 
account van uw kind(eren) een uitnodiging voor Teams. Door op die uitnodiging te klikken of door op de afspraak in 
de agenda van Teams te klikken kunt u deelnemen aan het gesprek. Deze gesprekken duren 15 minuten. Mocht er 
meer tijd nodig zijn dan vragen we u een vervolgafspraak te plannen. 
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WERKAVOND SINT 

Jaarlijks vindt er een werkavond plaats waarop we samen met u als ouder de school prachtig versieren ter 
voorbereiding op het Sinterklaasfeest. Dit schooljaar zal deze werkavond niet doorgaan. De leerkrachten zullen 
samen met een klein groepje ouders van de ouderraad de school versieren.  
 

GGD 

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 GGD.  

De jeugdgezondheid op school  
U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en motoriek, 
maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale ontwikkeling of mentale veerkracht. 
In overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een 
huisarts/specialist.  
Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn. U kunt met allerlei vragen rondom opgroeien van uw kind bij ons 
terecht. Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd, maar u kunt ook zelf bij onze jeugdverpleegkundige 
binnenlopen tijdens een inloopspreekuur.  

Bij calamiteiten op school kan de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.  
 
Wat doet de jeugdgezondheid schooljaar 2020-2021 
 

• Inhaal van gezondheidsonderzoeken 2019-2020  
Door de uitbraak van het coronavirus en het sluiten van de scholen per half maart 2019, hebben wij niet alle 
gezondheidsonderzoeken kunnen uitvoeren. Wij onderzoeken momenteel welk alternatief we u en de 
kinderen kunnen bieden.  

• Logopedie: Onze logopedisten verzorgen voor de GGD de logopedie op vrijwel alle basisscholen in Noord- en 
Oost-Gelderland.  

• Gezondheidsonderzoek groep 1: De jeugdverpleegkundige ziet alle kinderen uit groep 1 voor een 
gezondheidsonderzoek.  

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

• Les Gezonde Leefstijl: De assistenten jeugdgezondheid geven in groep 7 een interactieve les over gezonde 
leefstijl.  

• Kinderrechten NU bovenbouw, afhankelijk van de voorkeur van de school. Dit is een kringgesprek waarin 
kinderen op een positieve manier met elkaar bespreken wat zij nodig hebben om op te groeien en leren zij 
aan te geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben.  
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• Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik. Meisjes van 12 jaar 
voor de HPV-vaccinatie.  

• Inloopspreekuur: Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de 
jeugdverpleegkundige binnen te lopen.  

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? Neem dan gerust contact met ons op! Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur 

telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.  
 

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 

 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 1 6 NOVEMBER 

 

https://www.groeigids.nl/

