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WEER LEKKER AAN DE SLAG
Inmiddels zijn de kinderen alweer een aantal weken op school en wat is dat
genieten! Er wordt weer gespeeld, kinderen kunnen in hun eigen groep weer
samenwerken, de uitleg wordt weer gewoon door de meester of juf in de
eigen groep gegeven. We zien dat de kinderen het ook fijn vinden om weer
gewoon lekker op school te zijn.
Op dit moment zijn alle kinderen druk bezig met het maken van de
verschillende toetsen. Deze toetsen zullen door de leerkrachten nagekeken
worden en met het hele team bespreken we deze resultaten. We onderzoeken
met elkaar welke dingen we als school al goed doen en waar we nog aan
moeten werken. We maken vervolgens een plan van aanpak voor de school,
voor de groep en we bekijken per leerling welke aandachtspunten er zijn voor
de komende periode. De studiedag van vrijdag 19 maart staat volledig in het
teken van het maken van deze plannen.
Verder staan de oudergesprekken de komende periode op de planning. We
vinden het fijn om alle ouders weer even te spreken. Deze gesprekken zullen
wederom via Teams plaatsvinden. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer
over deze oudergesprekken.
Ik wens jullie weer veel leesplezier!
Namens het team van Octa,
Richelle Bosgoed

PASEN

26-03-2021
Palmpaasoptocht voor de groepen 1
t/m 4
29-03-2021 t/m 01-04-2021
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
01-04-2021
Paasviering in de eigen klas.
Paasontbijt mee naar school.
02-04-2021
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
05-04-2021
Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
06-04-2021
Rapporten mee naar huis
09-04-2021
Zakken BAG2SCHOOL inleveren
20-04 en 21-04
Eindtoets groep 8
26-04-2021
Studiedag, alle leerlingen vrij
27-04-2021
Koningsdag, alle leerlingen vrij

Op vrijdag 26 maart is er rondom de school een palmpaasoptocht voor de
groepen 1 t/m 4 . Deze optocht zal onder schooltijd plaatsvinden. We zullen
hier foto's van maken en met u delen via Parro. De palmpaasstok maakt
u thuis met uw kind (zie beschrijving). We zien de palmpaasstokken graag
op donderdag 25 maart (voorzien van naam) mee naar school en zullen de
kinderen een broodhaantje krijgen (gesponsord door bakkerij Kaspers) voor op
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de palmpaasstok.
Beschrijving voor het maken van een Palmpaasstok:
1. Timmer een kruis in elkaar van twee stevige latjes van ongeveer 50cm en 75 cm.
2. Wikkel geknipte stroken crêpepapier om het kruis en bevestig de uiteinden met plakband.

Versier de stok eventueel met zelfgemaakte slingers of andere
paasversiering (geen snoepgoed).
3. Timmer boven op het kruis een spijkertje om het broodhaantje dat uw kind op
school krijgt op te bevestigen of maak een spitse punt aan de bovenkant van de
stok.
De palmpaasstok - Wat betekent het allemaal?
Kruis: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.
Haan: Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. Maar nadat
Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en verloochende Hem tot drie keer
toe. Toen kraaide er een haan, zoals Jezus al tevoren aan Petrus had voorspeld.
Petrus werd heel verdrietig toen hij besefte dat hij net had gedaan alsof hij Jezus
niet kende. Gelukkig is hij na de verrijzenis van Jezus veel moediger geworden en
zelfs door Jezus aangewezen als de leider van de apostelen.
Eitjes: Een ei is symbool van nieuw leven.
Op woensdag 31 maart zal de paashaas een bezoekje brengen aan de school en voor de groepen 1 t/m 3 eieren
verstoppen op het schoolplein.
Donderdag 1 april (witte donderdag) vieren wij op onze school het paasfeest. We hebben die dag een gezellig
paasontbijt en viering in de eigen klas. Het ontbijt maakt u samen met uw kind. Op woensdag 31 maart krijgen
ze een doos mee naar huis, door uw kind versierd. In deze doos mag het paasontbijt met evt. bestek. Graag een
ontbijt zonder snoepgoed. De OR zorgt voor het drinken bij het ontbijt en zij zorgen ook voor het 10
uurtje (limonade met een versnapering). Uw kind moet wel zelf een lunchtasje meenemen (zoals op de reguliere
schooldagen). Om 14.00u/14.15u zwaaien we de kinderen uit en wensen we ze een fijn paasweekend.

OPROEPBLOKJE
In de klas werken de kinderen met een oproepblokje. Dit blokje gebruiken de kinderen bijvoorbeeld tijdens het
zelfstandig werken. Op het blokje staan verschillende kleuren stippen; rood, groen, blauw en oranje. Daarnaast staat
er ook een vraagteken op het blokje. De rode stip betekent; ik ben aan het werk en wil niet gestoord worden. De
groene stip betekent; je mag me een vraag stellen over het werk. De
oranje stip betekent; je mag me vragen om samen te werken en de
blauwe stip betekent; ik ben buiten de groep. De kinderen leggen het
blokje op vraagteken als ze een vraag hebben voor de meester of juf. Dit
blokje is een belangrijk hulpmiddel om de kinderen te leren om goed
zelfstandig te kunnen werken.
Tijdens mijn klassenbezoeken in de groepen heb ik helaas gezien dat er in
de afgelopen jaren door veel kinderen op de blokjes getekend is. Soms
zelfs op zo’n manier dat de stippen niet meer te zien zijn. We vinden het
belangrijk om de kinderen te leren op een nette manier met materialen
om te gaan. De kinderen in de groepen 3 t/m 7 hebben dan ook een nieuw oproepblokje gekregen. Ook hebben we
met de kinderen besproken dat we het belangrijk vinden dat we op een nette manier met materialen van onszelf en
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een ander omgaan. We gaan er dan ook vanuit dat de blokjes vanaf nu op een goede manier gebruikt zullen worden
zodat er van groep 3 t/m groep 8 op een fijne manier mee gewerkt kan worden.
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. Dit schooljaar willen we dat bedrag besteden aan nieuwe
sport- en spelmaterialen. Op vrijdag 9 april 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?
OUDERGESPREKKEN
In de week van 29 maart vinden de oudergesprekken plaats in de groepen 1 t/m 7. Tijdens deze gesprekken zullen
we met u bespreken hoe het met uw kind gaat in de groep en wat u gezien heeft bij uw kind tijdens het
thuisonderwijs. Deze gesprekken zullen via Teams plaatsvinden op het account van uw kind. Op vrijdag 19 maart
zullen we de inschrijving in Parro openzetten. Zoals u van ons gewend bent zetten we deze inschrijving eerst open
voor gezinnen met meerdere kinderen op school en vervolgens wordt het opengezet voor de overige gezinnen.
Bij de kinderen in groep 7 zal het gesprek in het teken staan van het voorlopig advies. Deze gesprekken voeren we
dan met het kind, ouders en leerkrachten.
WEBINAIR APPVOEDING
Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. Ze swipen op de tablet of smartphone zo
naar hun favoriete filmpje of app. ? In het kader van de Media Ukkie Dagen organiseert de Bibliotheek een webinar
‘Appvoeding’ op dinsdag 30 maart om 19:30. Tijdens het online webinar neemt mediacoach Evelyn Verburgh jullie
mee in de wereld van digitale opvoeding, met mooie voorbeelden en praktische tips van onder andere producer Ron
Feuler van de Zappelin app, Meester Sander en schrijfster Nanda Roep.
Mediagebruik van een kind
Wist je dat door het samen kijken van een filmpje of samen spelen van een online spelletje een kind er ook echt iets
van opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals buitenspelen, belangrijk is? In het mediagebruik
van het kind ligt meer dan wat je misschien op het eerste oog ziet. Het is onderdeel van de opvoeding. Door samen
volop de kansen van media te benutten kunnen digitale middelen activerend werken en blijven de risico’s beperkt.
Het door de Bibliotheek georganiseerde webinar 'appvoeding' geeft praktische tips en voorbeelden. Met een mooi
programma van boeiende sprekers, gepresenteerd door een getrainde coach.
Media Ukkie Dagen
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april 2021 wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de
opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en verzorgers van jonge kinderen krijgen tijdens deze campagne tips
om aan de slag te gaan met het mediagebruik binnen de leefomgeving van het kind.
Wilt u deelnemen aan dit webinair dan kunt u zich bij de Bibliotheek aanmelden.

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 1 2 APRIL
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