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NIEUWSBRIEF 
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Basisschool Octa 
 

www.octa.nu 

  

DE LAATSTE SCHOOLWEEK IS AANGEBROKEN!  

Vandaag mag ik met jullie alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 
delen. De tijd lijkt ieder jaar sneller te gaan, ook dit schooljaar is weer voorbij 
gevlogen! 

We hebben dit schooljaar veel nieuwe kinderen en ouders welkom mogen 
heten bij ons op school. Vanavond nemen we afscheid van de kinderen van 
groep 8 op een mooie afscheidsavond waar zij mogen schitteren in de door 
hun ingestudeerde musical. 

We hebben opnieuw te maken gehad met allerlei coronamaatregelen en 
quarantaineperiodes. Gelukkig hebben we ook veel mooie activiteiten kunnen 
organiseren zoals het schoolreisje, sportdag en Fietsival.  

De afgelopen weken zijn de collega’s ontzettend druk geweest om het 
schooljaar af te kunnen ronden. Het afnemen en analyseren van de toetsen, 
het maken van rapporten en het voeren van oudergesprekken met alle 
ouders. We horen van veel ouders terug dat het vertrouwen in de leerkracht 
en in de school groot is en dat jullie kinderen veelal met veel plezier naar 
school gaan. Fijn dat jullie die verhalen met ons delen. 

Wij bedanken jullie allemaal voor het vertrouwen dat jullie hebben in school. 
Ook bedanken wij jullie allemaal voor alle ouderhulp en ouderbetrokkenheid 
van het afgelopen schooljaar. Volgend schooljaar streven we naar weer meer 
contactmomenten in de school, een kennismakingsavond, Kopje Kennis bij de 
kleuters, een inloopavond bij de Kinderboekenweek.  

Maar… nu eerst genieten van de zomervakantie. Lekker lang uitslapen, gezellig 
samen ontbijten, met vriendjes en vriendinnetjes buitenspelen, even tijd voor 
elkaar.  

In deze nieuwsbrief brengen we u al op de hoogte van een aantal zaken die 
belangrijk zijn voor het nieuwe schooljaar. We vragen u deze brief dan ook  
zorgvuldig door te lezen. In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u 
dan de eerste brief van schooljaar 2022-203. 
 
Veel leesplezier! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 

Activiteiten 

 

04-07-2022 

Afscheidsavond groep 8 

 

07-07-2022 

Kennismaken nieuwe groep, om 

13:50 uur bent u van harte welkom 

om uw zoon/dochter binnen op te 

halen zodat u kennis kunt maken 

met de nieuwe leerkracht. 

08-07-2022 

Om 11:45 uur worden de kleuters 

van groep 2 uit het raam gegooid. 

08-07-2022 

Om 12:00 uur start de 

zomervakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://octa.nu/
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PRAKTISCHE ZAKEN NIEUWE SCHOOLJAAR  

Tijdens de doorschuifmiddag gaan alle kinderen naar het lokaal waar ze volgend schooljaar ook inzitten. Volgend 
schooljaar kunnen de kinderen van de groepen 1-2, 3, 4 en 6 gebruik maken van de hoofdingang. De kinderen van de 
groepen 5a, 7 en 8 kunnen gebruik maken van de zijingang en de kinderen van groep 5b gaan naar de unit op het 
plein, zij hebben hun eigen ingang.  

Alle kinderen krijgen hun luizenzak aan het einde van het schooljaar mee naar huis. Zouden jullie deze thuis willen 
wassen, eventuele gaten willen repareren en de luizenzak bij de start van het nieuwe schooljaar weer mee naar 
school willen geven? 

Deze week zullen we de ouderkalender via Parro verspreiden. Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie 
dan kunt u dit aan het begin van het schooljaar bij de nieuwe groepsleerkracht aangeven. 

 

BEWEGINGSONDERWIJS 

Ook volgend schooljaar zullen wij weer met onze groepen naar de gymzaal op De Bongerd gaan. Vanaf groep 3 
krijgen alle groepen één keer in de week les van een vakleerkracht. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen dan ook nog 
één keer een gymles van de eigen groepsleerkracht.  

We kiezen er het komende schooljaar voor om ook met de kinderen van de groepen 1-2 naar de grote gymzaal te 
gaan. Voor hen reserveren we één tijdblok bij de vakleerkracht. Iedere groep gaat dan dus één keer in de drie weken 
naar de grote gymzaal. De groepsleerkrachten houden de eigen groep via Parro op de hoogte van het moment 
waarop de groep naar de gymzaal gaat. Daarnaast blijven er beweeglessen buiten op het plein gegeven worden voor 
de kleuters.  

Rooster bewegingsonderwijs 
 
Woensdag  

Deel 1 vd zaal  Deel 2 vd zaal  

08:30 – 09:15  Groep 1-2 afwisselend      

09:30 – 10:15  Groep 4b      

10:15 – 11:00  Groep 4a    

11:15 – 12:00  Groep 3  11:45 – 12:30  Groep 5b  

12:00 – 12:45  Groep 5a  12:30 – 13:15  Groep 6  

13:15 – 14:00  Groep 7  13:15 – 14:00  Groep 8  

  
Vrijdag  

Deel 1 vd zaal  

08:30 – 09:15  Groep 8  

09:15 – 10:00  Groep 6  

10:00 – 10:45  Groep 5b  

11:00 – 11:45  Groep 4a  

11:45 – 12:30  Groep 5a  

12:30 – 13:15  Groep 4b  

13:15 – 14:00   Groep 7  

  
Groen = vakleerkracht  

 
Zoals u kunt zien start groep 1-2 op de woensdag bij de gymzaal. U kunt dan broers en zussen eerst naar school 
brengen en daarna uw kleuter naar de gymzaal brengen. De kleuters gymmen in hun hemd en onderbroek. Wel  
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graag gymschoenen meegeven die makkelijk aan en uit te trekken zijn. Na de gymles lopen de kinderen weer met de 
eigen leerkracht terug naar school. Het is dan ook niet mogelijk om uw kleuter met een eigen fietsje naar de gymzaal 
te laten gaan. Voor het teruglopen naar school zouden we ouderhulp erg op prijs stellen. De leerkrachten van de 
groepen 1-2 zullen hier in Parro naar vragen. 
 
Bij groep 3 is begeleiding bij het lopen en omkleden noodzakelijk. Juf Inge zal aan het begin van het schooljaar een 
lijst maken met alle data waarop er ouderhulp nodig is. U kunt zich daar dan op inschrijven. Zonder ouderhulp kan 
de gymles niet doorgaan. Vele handen maken licht werk, als iedere ouder één of twee keer kan helpen dan zijn we 
het schooljaar alweer rond, alvast heel erg bedankt! 
 
Vanaf groep 6 gaan we op de fiets naar de gymzaal. Het dringende verzoek om zelf te zorgen voor een fiets voor uw 
zoon of dochter en deze ook thuis te stallen. Een fiets lenen van een vriendje of vriendinnetje uit een andere klas is 
wellicht ook een optie. Inmiddels kunnen we namelijk haast een fietswinkel beginnen, zoveel fietsen staan er bij ons 

in de schuur      . We hebben een groot gebrek aan opbergruimte en hebben geen plek om fietsen van kinderen 
langdurig in de schuur te stallen. Heeft uw kind nog een fiets op school staan dan graag ervoor zorgen dat deze mee 
naar huis genomen wordt.  

 

INLOOP GROEPEN 1-2, UITSLAG ENQUETE  

Op het moment dat ouders weer de school in mochten zijn we bij de groepen 1-2 met een pilot gestart.  

Tijdens de coronaperiode hebben de kinderen geleerd om zelfstandig naar binnen te gaan. We zien meer rust, 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. In veel gevallen zagen we ook dat het afscheid nemen makkelijker ging. Ouders 
en leerkrachten hebben ervaren dat onze kleuters al veel zelf kunnen; ze kunnen zelf naar binnen, zelf hun jas 
ophangen en hun tas in de bak zetten. Ook kunnen ze zelf een activiteit van het kiesbord kiezen en aan de slag gaan. 
Dit sterkt hen in hun zelfvertrouwen. 

Als leerkrachten wilden wij deze mooie opbrengsten niet verloren laten gaan, maar wij vinden het anderzijds ook 
van groot belang dat ouders zich betrokken voelen, ervaren dat hun kind met plezier naar school gaat en dat ouders 
zien aan welke doelen er gewerkt worden. 

Dit alles maakt dat wij na de coronaperiode ervoor gekozen hebben om het inloopmoment met ouders te reduceren 
tot 2 keer per week. De overige drie keer gaan de kinderen zelfstandig de school in.  

In een enquête hebben we ouders de afgelopen week bevraagd op hun mening over deze nieuwe werkwijze. 86% 
van de ouders geeft aan blij te zijn met deze nieuwe werkwijze en deze vorm van inloop te willen behouden. 14% 
van de ouders geeft aan liever een andere situatie te zien.  

We vinden het fijn te lezen dat het overgrote gedeelte van de ouders blij is met de nieuwe werkwijze, we zullen deze 
werkwijze dan ook voortzetten. We willen benadrukken dat we laagdrempelig met ouders in contact willen blijven. Is 
er iets dat u wilt delen met de leerkracht en kan dit niet via Parro, natuurlijk bent u dan van harte welkom om 
binnen te komen met uw kind, ook al bent u al twee keer binnen geweest.  

Zit uw kind net op school en gaat het afscheid nemen heel moeizaam, dan kijken we met elkaar wat helpend kan zijn 
om het afscheid nemen soepeler te laten verlopen.  

Ook geven wij het advies mee om met uw kleuter vaste dagen af te spreken waarop u mee naar binnen komt. Dit 
zorgt voor structuur en duidelijkheid, iets dat ieder kind prettig vindt.  
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NIEUWE COLLEGA’S  

In het nieuwe schooljaar starten we met een aantal nieuwe collega’s. Hieronder stellen deze collega’s zich aan u 
voor: 
 

Hallo allemaal, 
 
Ik ben Birgen Kotterman. Ik ben 35 jaar en woon samen met mijn man en drie 
kinderen in Lengel. 
Aankomend schooljaar mag ik het team van basisschool Octa komen versterken in de 
groepen 1/2. 
Ik heb jaren met plezier in Arnhem gewerkt. Hier had ik bijna altijd mijn eigen 
kleutergroep. Nu mijn kinderen zelf naar school gaan wordt het tijd om dichter bij huis 
te gaan werken. 
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te volleyballen, taarten te decoreren, te schminken 

en knutselen. Lekker creatief. Ik heb er heel zin in. Tot na de vakantie! 
 

 
Hoi allemaal,  
Een nieuw gezicht! Laat ik mij even kort voorstellen. Ik ben Loran Hoitink, 24 jaar en 
woonachtig in Groenlo. Ik kom net terug uit Nijmegen, waar ik vijf jaar heb mogen 
studeren. Komend schooljaar zal ik juf zijn van groep 5A, waar ik ontzettend veel zin 
in heb. Ik kan in mijn vrije tijd altijd erg genieten van koken, borrelen met vrienden, 
dagjes uit en wielrennen. Vooral dat laatste doe ik maar wat graag, zeker met een 
lekker zonnetje erbij. Uiteraard kan ik nog veel vertellen en ben ik ook erg 
nieuwsgierig naar jullie (en de kinderen). Mocht je meer willen weten, ik ben altijd in 
voor een gezellig praatje. Wie weet tot snel!  
Fijne vakantie alvast gewenst allemaal!  
Groetjes, Loran 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Ik ben Desley Wevers en aankomend jaar ga ik op de woensdag lesgeven in groep 3 op 
Octa.  
 
Misschien kennen jullie mij al, ik ben namelijk al ruim 16 jaar werkzaam als 
invalleerkracht bij het Pon. Heb al op veel scholen en in diverse groepen gewerkt. 
Waaronder vaker een heel schooljaar groep 3, wat ik een heel leuk en uitdagend 
leerjaar vind.  
Ik ben 39 jaar en woon in 's- Heerenberg, samen met mijn man en 2 zoons Jur en Maas 
(14 en 11 jaar oud). In mijn vrije tijd loop ik graag hard, wandel ik graag en houd ook van 
koken. 
 
Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten! 
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Hallo, 

Mijn naam is Mirella Derksen, ik ben 46 jaar en samen met mijn dochters Joni en Neri, 

woon ik sinds 6 jaar in Doetinchem. Wat een fijne stad. Stadse gemakken en een 

dorpse sfeer! 

Al 23 jaar juf en heel wat ervaringen en ontmoetingen rijker, ga ik nog steeds 

enthousiast naar mijn werk. Kinderen openen ogen, laten je kritisch zijn, houden je 

scherp, maken je aan het lachen en soms delen we een traan. Openheid staat bij mij 

hoog, dus kom gerust langs bij zorgen of vragen! 

Volgend schooljaar ben ik werkzaam in groep 8. We gaan er een fijn schooljaar van 

maken, maar eerst wens ik jullie een fijne en welverdiende vakantie! 

_______________________________________________________________________________________________ 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Manon Cuppers. Ik ben 24 jaar en woon samen met mijn vriend in het 
mooie Winterswijk. Mijn hobby’s zijn lezen, koken en winkelen. Ik ben werkzaam voor 
het PON en aankomend schooljaar start ik in groep 6. Ik kijk ernaar uit om jullie te 
ontmoeten en ga er samen met de kinderen een fijne en leerzame periode van 
maken. 
 
Groetjes Manon 
 

 

In de laatste week van de zomervakantie maken we onze website weer up-to-date. Daar zullen we dan ook een 

smoelenboek opnemen zodat u kunt zien wie onze leerkrachten en ondersteuners zijn en in welke groepen zij 

werkzaam zijn. 

TRAKTEREN EN VERJAARDAG VIEREN 

Op het moment dat we afscheid hebben genomen van de coronamaatregelen mochten kinderen ook weer 

zelfgemaakte traktaties mee naar school nemen.  

Erg leuk om te zien met welke lekkere dingen kinderen naar school komen. Het vieren van je verjaardag is een 

feestje en daar hoort dan ook iets lekkers bij. Iets lekkers kan ook gezond zijn, dit stimuleren we dan ook. Mocht u 

ervoor kiezen om iets ongezonds te trakteren, dan het verzoek de traktatie klein te houden. We zien steeds vaker 

grote snoeptraktaties mee naar school komen, dit is niet wenselijk. 

Van groep 1 t/m 8 wordt er op een leuke manier stilgestaan bij de verjaardag van de kinderen. Met ingang van het 

nieuwe schooljaar zijn ouders van de kinderen in de groepen 1-2 ook weer van harte welkom om dit feestje mee te 

vieren. Stemt u datum en tijd altijd even af met de leerkracht?  

Kinderen nemen vaak ook een traktatie mee naar school voor alle andere meesters en juffen. Inmiddels zitten er 

ongeveer 240 kinderen bij ons op school. Dit betekent dus ook 240 traktaties voor de meesters en de juffen. U kunt 

zich voorstellen hoeveel dozen chocolade of koekjes dat zijn. Met ingang van het nieuwe schooljaar willen we u dan 

ook vragen om alleen een traktatie mee te geven voor de kinderen en de meester/juf in de eigen groep.  

Wel blijven de kinderen een verjaardagskaart krijgen met daarop felicitaties van alle meesters en juffen. 

MR-LEDEN 
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Iedere school heeft een eigen MR. De MR denkt en praat mee over onderwijsbeleid en behartigt de belangen van 
ouders, personeel en leerlingen op school. Er zitten drie ouders in de MR en drie personeelsleden. Ieder lid neemt 
plaats in de MR voor een termijn van drie jaar. Na die eerste termijn mag er nogmaals een termijn van drie jaar aan 
vast geplakt worden.  
 
Reinier Wassink is op dit moment als ouder lid van de MR, naast dat hij actief lid van de MR is, is hij ook notulist en 
neemt hij deel aan de GMR vergaderingen van PRO8. De eerste termijn van Reinier loopt af, hij stelt zich herkiesbaar 
en zou graag nog een termijn deel willen nemen aan de MR en GMR.  

Indien een andere ouder ook geïnteresseerd is in de rol van Reinier dan kunt u dit kenbaar door een mail te sturen 
naar info@octa.nu. In die mail dient u zich dan voor te stellen met daarbij een motivatie voor uw deelname in de 
MR. Graag inclusief een foto.  
Mochten er andere aanmeldingen binnenkomen dan die van Reinier, dan zullen we bij de start van het schooljaar 
verkiezingen organiseren. Indien er geen andere aanmeldingen binnenkomen, zal Reinier zijn tweede termijn 
invullen.  

FIETSIVAL 

Ook dit schooljaar hebben wij weer deelgenomen aan Fietsival. De kinderen hebben weer met de BMX-fietsen op de 
pumptrackbaan mogen fietsen, wieltjesdag is weer georganiseerd én we hebben weer een prachtig bedrag 
opgehaald voor onze goede doelen. Dit schooljaar hebben we met elkaar ruim €900,- opgehaald! De helft van dat 
bedrag gaat naar het goede doel van Kanjers voor Kanjers en de andere helft gaat naar Giro 555 voor Oekraïne. Wij 
danken iedereen voor hun donatie en SportID voor de organisatie. 

BERICHT VAN DE OR 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de ouderbijdrage met €1,- verhoogd worden. Dit voorstel is besproken in 
de MR en zij hebben hun instemming verleend. 

Tijdens de sportdag heeft de OR voor heerlijke versnaperingen kunnen zorgen. We bedanken de COOP voor de 
sponsoring van het waterijs en we bedanken Lex Hendriksen van de markt voor de sponsoring van het lekkere fruit. 

 

BERICHT VAN DE KERK 

 
 Parochiële Caritas Instelling 
 
De werkgroepen Diaconie/Caritas in onze parochie hebben een actie voorbereid om kinderen die opgroeien in 
armoede, een verrassing aan te bieden. Tijdens de Eucharistieviering van zondag 3 juli in de Paskerk te Doetinchem 
(Parochiefeest) is een oproep gedaan voor deze actie. 
 
Een vakantietas voor kinderen voor wie tijdens de lange zomervakantie geen uitstapjes of extraatjes mogelijk 
zijn. 
 
Heeft u schoolgaande kinderen en bent u misschien bekend met het meedoen-arrangement, maakt u gebruik van 
de Voedselbank of leeft u net boven de armoedegrens en heeft u moeite om uw kinderen een extraatje te bezorgen 
vanwege uw financiële situatie? Dan willen wij uw kinderen graag een mooie verrassing aanbieden.  

mailto:info@octa.nu
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Vanwege de regelgeving rondom de wet op de privacy, zijn de gezinnen die we graag een steuntje in de rug 
aanbieden, niet in beeld. Maar bent u een gezin (of kent u een gezin) waar een extra verrassing voor de kinderen 
heel welkom is, vul dan de gegevens in, op de kaart die na de Eucharistieviering van zondag 3 juli meegenomen kon 
worden en stuur deze kaart in de gesloten antwoordenveloppe terug vóór woensdag 11 juli.  
U kunt de gevraagde gegevens ook per e-mail doorgeven: secretariaat@mlparochie.nl 
 

Kaart: 

 
 
Achterzijde van de kaart:   
  
 
Ja, wij ontvangen graag een zomervakantieverrassing voor onze kinderen. 
 

 
Straat: …...................................................................    huisnummer: …........... 
 
 

Aantal kinderen: …...........        Leeftijd: …...................................................... 
 
Jongen/meisje: …........................................... 
 
s.v.p. voor 11 juli 2022 terugsturen. 
 
Werkgroepen Diaconie/PCI Maria-Laetitia Parochie. 

FIJNE ZOMERVAKANTIE! 

 

HET TEAM VAN BASISSCHOOL OCTA WENST JULLIE ALLEMAAL 
EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE!! 

 

 

 

 
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: VRIJDAG 19 AUGUSTUS 

mailto:secretariaat@mlparochie.nl

