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Beste ouders/ verzorgers 
 
Wat betreft de nieuwsbrieven was het de afgelopen dagen wat rustiger. Dat kwam ook door de 
actieve opstart van het onderwijs op afstand. Alle leerkrachten zijn er erg druk mee om dagelijks 
contact te hebben met hun leerlingen. Ik heb al erg leuke instructiefilmpjes voorbij zien komen. 
Gelukkig kunnen de kinderen hun thuiswerk heel goed afwisselen met buiten spelen. Wat dat 
betreft werkt het weer goed mee. Om het bewegen een extra impuls te geven vindt u in deze 
nieuwsbrief vele speltips en sportieve thuisprogramma’s. 
Direct hieronder ook een zeer speciale uitnodiging om THUIS mee te doen aan de Koningsspelen. 
 
Zoals u weet wordt dinsdag a.s. een spannende dag. 
Dan gaan we horen wat de plannen zijn voor de 
komende periode. Mogen we de kinderen weer gaan 
ontvangen op school of blijven de scholen gesloten tot 
eind mei? Worden dat direct hele groepen of delen 
van groepen? Moeten we het onderwijs op afstand 
voortzetten? Hoe moeten we omgaan met de 
maatregelen wat betreft 1½ meter, hygiëne, etc.?   
We gaan het meemaken. Woensdag beraden we eerste met de directeuren van PRO8 wat de 
vervolgstappen zijn en donderdag overleggen we met het team hoe we de nieuwe maatregelen op 
Octa gaan invullen. Dat betekent dus, dat u voor de meivakantie van ons te horen krijgt wat wij 
allemaal hebben bedacht. 
Spannend!!! 
 
Mocht u  vragen hebben over onderwijs op afstand of andere zaken dan weet u ons ongetwijfeld te 
vinden. 
 
Met vriendelijke groet, namens het Octa team, 
Otto Vrijhof, interim directeur 
 

de Koningsspelen bij jou thuis! 
  

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, 
  
Helaas dit jaar geen Koningsspelen op school. Maar wij, van Sportservice Doetinchem, hebben iets 
leuks bedacht, namelijk de Koningsspelen bij jou thuis! 
Op vrijdag 24 april van 09:00 – 12:00 uur kun jij samen met ons meedoen aan de Koningsspelen. Dit 
kun je doen vanuit je eigen huis of tuin, alleen, samen met je ouder(s) of met je broertje/zusje. Klik 
hier voor de uitnodiging van de buurtsportcoaches van Sportservice Doetinchem 
(https://youtu.be/e1toCiYJzoA) 
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Hoe kun je meedoen? 
Op onze facebookpagina (@SportserviceDoetinchem) plaatsen wij vrijdag 24 april vanaf 09:00 uur 
ieder half uur een nieuwe activiteit. 
Met behulp van eenvoudige voorwerpen in huis kun je al meedoen aan de Koningsspelen. Wat heb 
je nodig? 
Stoepkrijt, papier, stiften, dobbelsteen, blikken of wc rollen en bolletjes sokken (3x). Wij hebben 
een speciale pauzeactiviteit (gezonde snack), waarbij je de keuze hebt uit drie verschillende 
opdrachten. Kies één van de drie onderstaande opties uit en zorg dat je dat fruit in huis hebt. 
1. Komkommer, snoeptomaatjes en satéprikkers 
2. Appel, aardbei, rozijnen, satéprikkers en zonnebloempitjes 
3. Banaan en druifjes 
  
Razende Reporter 
Op vrijdag 24 april rijden er twee Razende Reporters door de gemeente heen. Lijkt het jou leuk om 
bezoek te krijgen van de Razende Reporter? Stuur ons dan een privé bericht op facebook of stuur 
een appje met je naam/school/adres naar (06-28246230) en wij komen de 24e langs. Word jij 
uitgekozen? Dan ontvang je een verrassingspakket! Uiteraard blijven wij op 1,5m afstand . 
  
Foto`s/Filmpjes 
Wij zouden het super vinden om ook gave foto`s en filmpjes te mogen ontvangen van jullie die dag. 
Deze kun je sturen in een privé bericht op facebook of appen naar 06-28246230. Onder alle 
inzendingen verloten wij 10 goodiebags! 
Noteer vrijdag 24 april van 09:00 – 12:00 alvast in je agenda. Leg de materialen klaar en 
zorg dat je om 09:00 uur klaar staat om mee te doen! Tip, vergeet niet je oranje outfit . 
  
Tot vrijdag de 24e! 
  
Met sportieve groet, 
Sportservice Doetinchem 
 

Speltips 
 

Download hier de speltips voor groep 1-2 
Download hier de speltips voor groep 3-4 
Download hier de speltips voor groep 5-6 
Download hier de speltips voor groep 7-8 
Download hier de speltips voor groep 1-2 
Download hier de speltips voor groep 3-4 
Download hier de speltips voor groep 5-6 
Download hier de speltips voor groep 7-8 

 

Sportief huiswerkprogramma week 2 van 
gymjuf Suzanne  

 
 

Zie hiervoor alle bijlagen!! 

 
 

😉 

😊 

 

https://marant.nl/wp-content/uploads/2020/04/Marant-Eduservice-Speltips-voor-thuis-Groep-1-2-Week-5.pdf
https://marant.nl/wp-content/uploads/2020/04/Marant-Eduservice-Speltips-voor-thuis-Groep-3-4-Week-5.pdf
https://marant.nl/wp-content/uploads/2020/04/Marant-Eduservice-Speltips-voor-thuis-Groep-5-6-Week-5.pdf
https://marant.nl/wp-content/uploads/2020/04/Marant-Eduservice-Speltips-voor-thuis-Groep-7-8-Week-5.pdf
https://marant.nl/wp-content/uploads/2020/03/Marant-Eduservice-Speltips-voor-thuis-Groep-1-2-Week-4.pdf
https://marant.nl/wp-content/uploads/2020/03/Marant-Eduservice-Speltips-voor-thuis-Groep-3-4-Week-4.pdf
https://marant.nl/wp-content/uploads/2020/03/Marant-Eduservice-Speltips-voor-thuis-Groep-5-6-Week-4.pdf
https://marant.nl/wp-content/uploads/2020/03/Marant-Eduservice-Speltips-voor-thuis-Groep-7-8-Week-4.pdf

