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Voorwoord 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De tweedaagse (dat waren dus eigenlijk de stakingsdagen) zijn erg succesvol verlopen. Ik wil u graag 
meenemen in het programma van deze dagen. 
 
Donderdag 30 januari hebben wij doorgebracht in hotel/ restaurant Ruimzicht in Zeddam. Deze dag 
hebben wij de basis opnieuw gelegd voor het plan van aanpak voor de komende paar schooljaren. 
Natuurlijk begint een aangepast plan met nieuwe kernwaarden, de bezinning op een nieuwe missie 
(de slogan waar ik je ’s nachts voor wakker kan maken), een herschreven visie en een plan van 
aanpak. In de eerste weken van januari heb ik een analyse gemaakt van het pedagogisch didactisch 
handelen en de professionele cultuur. Ook de leerlingenzorg is langs een meetlat gehouden. Vanuit 
deze analyse en het huidige jaarplan zijn actiepunten ontstaan die we hebben samengevoegd tot 
vier hoofdpijlers. Alle teamleden hebben zich ingeschreven voor een pijler, zodat het plan een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is geworden. Natuurlijk hebben wij deze vruchtbare dag 
afgesloten met een teambuildingsactiviteit. 
Op 31 januari hebben de teams op school hun plannen concreet gemaakt met suggesties voor de 
komende paar jaar. Ook hebben de teams doelen bepaald voor de kortere periode februari t/m 
april ’20. 
 
Natuurlijk roept dit vragen bij u op over bijvoorbeeld de titels van deze pijlers. Wij vragen u nog 
even geduld te hebben, want … een van de belangrijke pijlers is ‘ouderbetrokkenheid’. Wij willen u 
graag meenemen in deze nieuwe ontwikkelingen binnen Octa. Wij zijn van plan om in april ’20 een 
thema avond te houden waarin wij u meenemen in het plan van aanpak. Wij willen graag nog even 
de tijd nemen om de inhoud van onze plannen concreet te maken zodat wij u ook al kunnen 
vertellen welke doelen zijn behaald. Wij vinden het ook van groot belang dat u actief meedenkt in 
de ontwikkeling van Octa. U krijgt dus de kans om ons ideeën en suggesties te geven die wij 
meenemen in de ontwikkelingen. 
 
De datum volgt zeer binnenkort! 
 
Veel leesplezier verder. 
Namens het team,  
Otto Vrijhof, interim directeur 
 
 
 
 
 
 

 

 

De datum volgt spoedig!! 
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Aanmelding broertjes en zusjes 
 
De afgelopen paar weken kregen wij nogal wat nieuwe aanmeldingen 
binnen van nieuwe leerlingen. We merken dat de school populair is en 
dat is natuurlijk erg mooi. 
U begrijpt dat wij deze aantallen (de prognose voor de komende 
maanden) goed in de gaten moeten houden, want te grote groepen zijn 
niet goed voor de ontwikkeling van de kinderen. 
Zoals u weet hebben broertjes en zusjes altijd voorrang. Wij willen u daarom vragen de komende 
weken contact op te nemen met juf Nicole als u van plan bent uw 3-jarige kind aan te melden.  
Juf Nicole zal dan contact met u opnemen voor een intakegesprek. 
Dus … het zekere voor het onzekere!  
 

Belangstelling voor ‘oude’ boeken? 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vrijdag 14 februari krijgen de kinderen de mogelijkheid 
een leesboek uit te zoeken. Dit zijn boeken die verouderd 
zijn, wat "versleten" zijn..... maar nog erg goed en leuk 
om te lezen. Deze boeken hoeven dus ook niet meer 
terug naar school. Ondertussen zullen wij de schoolbieb 
weer aanvullen met mooie nieuwe boeken. 
 
Er zijn nog wat boeken over. Deze liggen maandag 17 februari uitgestald in de hal. Kijkt u hier 
gerust tussen en neem mee! Veel leesplezier! 
 
Groeten vanuit de Schoolbieb De Boekenwurm 
 

Wisseling van interne begeleiding … het vervolg nu al op de rails! 
 
U heeft afgelopen week een bericht ontvangen over het vertrek van Jeroen Kampshof, onze intern 
begeleider. Inmiddels hebben we in de afgelopen paar dagen de zorg rond al onze leerlingen weer 
op de rails gekregen. De rollen binnen ons zorgteam zijn nu helder. Mooi om te vertellen dat zelfs 
ouders met een onderwijsachtergrond hun hulp hebben aangeboden! 
De afgelopen weken hebben de kinderen de M-toetsen van het cito leerlingvolgsysteem gemaakt. 
Het is belangrijk dat de resultaten van deze toetsen worden omgezet in plannen van aanpak op 
school-, groeps- en leerlingniveau. Deze plannen van aanpak worden op de studiedag van 19 
februari gemaakt. De plannen op leerlingniveau worden vanzelfsprekend ook met u als ouder 
besproken.  
 

Goed om te weten … de schoolfotograaf komt 
op 7 mei 

 
 
 
 

 

 

 



Nieuwsbrief: Kies je Sport 
 

Het is weer tijd voor Kies je Sport! Dit jaar speciaal voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de 
basisscholen uit de gemeente Doetinchem (Doetinchem, Gaanderen en Wehl). 
  

Door dit project kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten. Kinderen die nog geen 
sport doen, maar ook kinderen die al wel een sport doen en eens een andere sport willen proberen. 
Kinderen kunnen een sportcursus kiezen en trainen dan 3 of 4 keer mee bij de vereniging. Kinderen 
mogen aan meerdere sportcursussen mee doen. 
  

Dit jaar maar liefst de keuze uit: 
 37 verschillende sporten 
 46 sportverenigingen 
 135 verschillende sportcursussen 

  

Inschrijven is mogelijk tussen 14 februari en 6 maart via www.sportpas.nl/doetinchem.  
De trainingen vinden plaats tussen 16 maart en 24 april. 
  

Tussen 10 en 14 februari worden de Kies je Sport boekjes uitgedeeld en krijgt uw zoon/dochter het 
boekje mee naar huis. Lees het boekje door en kijk of er een geschikte sport tussen zit. 
Nieuw dit jaar is Expeditie Sport. Een speciale vragenlijst om te kijken welke sport bij uw zoon/ 
dochter past. Kijk in het midden van het boekje naar de Expeditie en vul hem in! 
  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne ter Horst via  Email 
s.terhorst@sportservicedoetinchem.nl of Mobiel 06-28246230. 
                                                                              

SPORTINSTUIF VOORJAARSVAKANTIE 
 

Maak kennis met klimmen en klauteren, survival, scouting en badminton 
Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert Sportservice Doetinchem op donderdag 27 februari een 
gezellige en sportieve sportinstuif. Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee, want sporten is leuker 
als je het samen doet! 
  

We gaan klimmen en klauteren bij Skyzone en leggen een survival parcours aan in de gymzaal. 
Maria van badmintonvereniging Poona legt je uit hoe je het beste een shuttle uit de lucht kan slaan 
en Sander en Madelon van de Graaf Otto Groep laten je kennismaken met echte scouting skills. 
Supergaaf toch! 
  

Dag                                        Tijd                             Waar 
donderdag 27 februari        09:00 - 12:15 uur      Sportcentrum Rozengaarde 

Bezelhorstweg 115, Doetinchem 
Voor wie? 
Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8. Deelname is gratis. 
  

Aanmelden? 
Stuur een e-mail of WhatsApp bericht naar buurtsportcoach Danny. 
Email d.bent@sportservicedoetinchem.nl of Mobiel 06 28 74 23 39 
  

Met vriendelijke groet, 
Suzanne ter Horst 
Sportcoach Jeugd        
  

Sportservice Doetinchem 
Sportweg 3, 7006 GJ Doetinchem 
T: 0314-353959 | M: 06-28246230 
Website | Facebook | Twitter  Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
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