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GEZELLIGE TIJD MET ELKAAR 

Terwijl ik deze nieuwsbrief aan het maken ben, heerst er een hele gezellige 
sfeer in de school. Vanochtend was er veel spanning van de gezichten van de 
kinderen af te lezen, maar… gelukkig kwam het ook dit jaar goed en hebben 
we Sinterklaas met zijn pieten op school kunnen ontvangen.  

In de groepen 1 t/m 4 wordt op de valreep nog even snel het optreden voor de 
Sint geoefend. Er wordt gedanst, gezongen, voorgelezen en natuurlijk worden 
er zelfgemaakte tekeningen aan de Sint gegeven. In de groepen 5 t/m 8 zit 
iedereen vol verwachting klaar om de eigen gemaakte surprise weg te geven 
en om zelf een surprise in ontvangst te mogen nemen. Ook dit jaar zijn er weer 
allemaal prachtige knutselwerken gemaakt, waar met veel zorg en aandacht 
aan is gewerkt. Ongetwijfeld is er ook door veel ouders meegeholpen, dank 
daarvoor! 

Na een spannende, vrolijke en intensieve Sintperiode gaan we nu over naar de 
gezelligheid en gevoel van saamhorigheid van Kerst. In deze nieuwsbrief leest 
u hoe we de periode van Kerst vormgeven bij ons op school. 
  
Veel leesplezier! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 

KERSTMIS KOMT ERAAN… 

Vanaf maandag 12 december starten we op Octa met het thema Kerst.   
  
Tijdens de adventsperiode en het kerstfeest zelf besteden we aandacht aan 
het traditionele kerstverhaal. Ook gaan we mooie kerstkaarten maken en 
bezorgen, knutselen we en zingen we samen.   
  
Op donderdag 22 december is de kerstviering.  De kinderen zijn deze 
donderdag gewoon tot 14.00 op school en hebben overdag in twee groepen 
een kerstviering in de hal met liedjes en een aantal kinderen beelden wat uit 
of dragen wat voor. Ook dekken we dan aan het einde van de dag alvast de 
tafel, want het mag weer.... Nog meer dan normaal gesproken kunnen we 
gaan genieten van een kerstdiner!   

Activiteiten 

 

06-12-2022 

Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

 

21-12-2022 

Tas met bord, bestek en beker mee 

naar school 

22-12-2022 

Kerstviering op school 

Kerstdiner van 17.00 – 18.15 uur 

 

23-12-2022 

om 12:00 uur start de kerstvakantie 

 

24-12-2022 t/m 08-01-2023 

Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://octa.nu/
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Overdag hebben de kinderen hun gewone lunchtasje nodig, dus wat ze normaal gesproken aan eten en drinken 
meenemen.   
  
De kinderen mogen bij het kerstdiner allemaal iets lekkers meenemen. U kunt zich vanaf maandag 12 december  
inschrijven voor het maken van een gerecht. Bij elke groep hangt een kartonnen gerechtenboom met kerstballen. U 
kunt gewoon mee naar binnen lopen en op deze kerstballen kunt u aangeven wat u eventueel wilt maken voor de 
groep.   
  
Het kerstdiner op donderdag 22 december is van 17.00 tot 18.15. 
Midwinterhoornblazers laten mooie klanken horen en de ouderraad zorgt 
voor een sfeervolle plek op het plein waar u eventueel onder het genot van 
een drankje kunt wachten tot het kerstdiner is afgelopen. U mag aansluitend 
om 18.15 uw kind binnen ophalen in de groep.  Het gerecht neemt uw kind 
vanaf 16.45 bij het naar binnen gaan mee de klas in en dan maken we er ter 
plekke een buffetje van. Natuurlijk kunt u even meelopen als het gaat om 
een zware pan of iets dergelijks.  
  
Heeft uw kind een allergie, wilt u hierover dan contact opnemen met de 
leerkracht. Samen kan dan gezocht worden naar een alternatief.  
Het is de bedoeling dat de kinderen op woensdag 21 december alvast hun 
bord, beker en bestek voor het kerstdiner mee naar school nemen. Graag in 
een plastic tas met daarop de naam van het kind.   
  
Vrijdag 23 december duurt de schooldag tot 12.00 uur. En daarna gaat 
iedereen hopelijk van een fijne vakantie genieten!  
 

STICHTING BUGANALA 

 

Tikkie, jij bent ‘m ! 

Fatimatoe woont in Ebo Town, Gambia. Daar lopen veel kinderen op de 

vuilnisbelt: veel ouders hebben namelijk weinig of geen werk. 

Uitkeringen bij werkloosheid kent men in Gambia niet.  

Fatimatoe gaat gelukkig wel naar school, namelijk naar de Nursery School! 

Dit jaar houden we geen grote sponsoracties, maar we willen wel op een andere manier een bijdrage leveren aan de 

scholen in Gambia. Laten we samen Fatimatoe helpen, zodat zij naar school kan blijven gaan.  

Voor € 1,50 kan Fatimatoe één hele dag naar school.  Wie helpt ons om € 230,00 op te halen zodat Fatimatoe een 

heel jaar naar school kan?  

Via onderstaand tikkie van €1,50 kunt u Fatimatoe één schooldag cadeau doen. Meer mag natuurlijk ook, want ook 

de vriendinnen van Fatimatoe willen graag naar school.  

Link naar tikkie: 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hdRcRXlI3FtmtygDjSUB3jVQMHquhKH7 

Alvast heel erg bedankt! 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hdRcRXlI3FtmtygDjSUB3jVQMHquhKH7
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Doneren kan ook via NL50 INGB 0002 5192 77 t.a.v. Stichting Buganala. 

Deze actie vindt plaats op alle scholen van PRO8. Op de website van de Stichting Buganala  

(www.buganala.nu) kunt u meer lezen over de scholen in Gambia. Buganala is een stichting 

verbonden aan de scholen van PRO8 en zet zich in voor het onderwijs van kinderen in 

Gambia (West-Afrika). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIJNE KERSTVAKANTIE 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. Namens het volledige team van Basisschool Octa bedank ik u voor de 
prettige samenwerking, de betrokkenheid van u als ouder en wij danken u voor het vertrouwen in school. Vanuit een 
goede samenwerking zorgen we ervoor dat ieder kind zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen.  

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen, dagen vol gezelligheid en warmte. We gunnen iedereen een fijne 
kerstvakantie met tijd voor het gezin, familie en vrienden. 

We zien elkaar graag op maandag 9 januari weer terug op school! 

 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 9 JANUARI 

http://www.buganala.nu/
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