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NIEUWSBRIEF 
14 JUNI 2021 
 

Basisschool Octa 
 

www.octa.nu 

  

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK 

We hebben de afgelopen weken een tweetal hele leuke activiteiten kunnen 
organiseren voor de kinderen; Fietsival en de Mad Science Dag. Even op een 
hele andere manier met elkaar spelen en leren. We hebben genoten van de 
inzet van de kinderen, de verwondering die het bij hen opriep en we hebben 
ook genoten van de kinderen die hun grens weer konden verleggen doordat ze 
deelnamen aan een, voor hen, onbekende activiteit. 

Achter de schermen kunnen we bijna de puntjes op de i zetten v.w.b. de 
formatie voor komend schooljaar, de geplande schoolontwikkeling, de wijze 
waarop we de middelen vanuit het nationaal plan onderwijs in gaan zetten en 
de jaarplanning. De verwachting is dat we jullie volgende week over 
bovenstaande punten kunnen informeren. Alle informatie met betrekking tot 
het nieuwe schooljaar zullen we in extra nieuwsbrieven met u communiceren. 
  
Veel leesplezier! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen komt 
morgen de schoolfotograaf bij ons op school. Dit schooljaar 
hebben we voor een achtergrond gekozen die voornamelijk 
wit is. Het advies is om kinderen geen witte kleding aan te 
doen. Er is een volledige planning gemaakt om ervoor te 
zorgen dat we de foto’s binnen de huidige corona 

maatregelen kunnen maken. We kijken weer uit naar stralende foto’s! 
 

MAD SCIENCE NASCHOOLS PROGRAMMA 

Het is bijna zo ver: De naschoolse wetenschap en techniek cursus van Mad 
Science komt naar jullie school!  
 

Activiteiten 
15-06-2021 

Schoolfotograaf 

16-06-2021 t/m 18-06-2021 

Kamp groep 8 

21-06-2021 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Vanaf 21-06-2021 

Oudergesprekken via Teams 

30-06-2021 

Zomercarnaval op Octa! 

 

14-07-2021 

Afscheidsavond groep 8 

 

15-07-2021 

Kennismaken met de nieuwe groep 

 

16-07-2021 

12:00 uur Start zomervakantie 
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Onze professoren zijn bij jullie op school geweest op 28-5-21 voor een leuke een leerzame Techniekdag! Hierna 
kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek lessen.  
 

De cursus is op maandag om 14:15, vanaf 8-11-2021. De lessen duren een 
uur. Dit keer gaan we aan de slag met Extreme Elementen! Tijdens de 6-
weekse cursus staat elke week een ander thema centraal, met onder andere 
lessen over warmteomzetting, luchtdruk, eenvoudige machines en 
mysterieuze poeders. Hoe goed ken je eigenlijk je eigen lichaam? Ga maar 
eens zijwaarts naast een muur staan en laat je lijf tegen de muur aan leunen 
met je schouder. Zet je dichtstbijzijnde voet op de grond tegen de muur aan, 
probeer dan je andere been op te tillen. Voel je de balans in je houding? Je 
hebt zojuist een proef gedaan met je eigen zwaartepunt!  

 
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en klik op 
inschrijven. Inschrijven kan tot 25-10-2021. VOL=VOL 

ZOMERCARNAVAL 

Zoals jullie al weten vieren we op woensdag 30 juni zomercarnaval. 
Dit is een  reguliere schooldag, we hanteren dus de gebruikelijke 
schooltijden. De kinderen mogen verkleed naar school. We nemen 
geen confetti, speelgoedwapens en spuitbussen mee naar school; 
serpentines meenemen mag. Bij het dragen van een eng masker zou 
het kunnen dat deze in de klas afgezet moet worden. De kinderen 
krijgen die dag een traktatie en bij de lunch een broodje knakworst en 
iets te drinken van de oudervereniging. Uw kind mag nog zijn eigen 
lunch en fruit meenemen. Iedere groep viert carnaval (zoals 
optredens van de kinderen, spellen en polonaise) in het lokaal. De 
traditionele polonaise kan helaas niet plaatsvinden op het plein; we 
houden ons aan de Corona-regels. De prins en adjudanten zwaaien de kinderen uit. Alaaf!  
 

TIK-TOK LES VAN MEESTER JESPER 

Gratis TikTok les van Meester Jesper! 

Zaterdagmiddag 3 juli organiseert Kindernet tussen 13:00 uur en 17:00 uur een gratis TikTok festival met niemand 
minder dan ‘Meester Jesper.’ Meester Jesper heeft meer dan 225.000 volgers op TikTok en is vooral onder 
basisschoolleerlingen mega populair! En misschien heb je hem ook al gezien op de landelijke tv reclame van Squla? 
En zijn kanaal op YouTube neemt ook een enorme vlucht! 

Kindernet nodigt alle kinderen t/m 12 jaar (en hun ouders) uit Doetinchem uit om gratis deel te nemen aan de 
TikTok ‘les’ die Meester Jesper geeft. Hij doet dit op 3 verschillende tijdstippen: van 13:00 uur tot 14:15 uur, van 
14:30 uur tot 15:45 uur en van 15:45 uur tot 17:00 uur. Natuurlijk worden er toffe TikToks gemaakt deze middag! 
Ook staat er een lekker drankje klaar voor alle ouders en kinderen. Daarnaast is er voor de kinderen ook nog een 
suikerspinmachine. Lekker! 

Het TikTok festival vindt buiten plaats. Volop ruimte! 

Gratis TikTok festival, 3 juli vanaf 13:00 uur. Adres: Lavendelveld 21, Doetinchem. Aanmelden is verplicht (zo kunnen 
we de groepen veilig indelen) 

Meld je hier aan: a.hageman@kdvkindernet.nl 
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EQUETE OUDERTEVREDENHEID 

In de vorige nieuwsbrief heb ik de uitslag van de oudertevredenheid enquête. We hebben in de groepen 6-7-8 ook 
een enquête afgenomen om de leerling tevredenheid te peilen. Gemiddeld scoren we op alle onderdelen 
gezamenlijk een mooie 8,4! Een score waar we blij mee zijn. Hieronder kunt u zien welke cijfers de kinderen ons op 
de verschillende onderdelen hebben gegeven. De enquête is anoniem ingevuld.  
 

 

 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 12 JULI 


