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Beste ouders/ verzorgers 
 
De eerste zeer vreemde week zit er op. Een week lang geen gedruis van kinderen in de hal, op het 
schoolplein en in de groepen. Gemiddeld zijn er de afgelopen week tussen 5 en 10 kinderen op 
school, waarvan minimaal 1 van de ouders een vitaal beroep heeft.  
Als team hebben we de afgelopen week zeker niet stilgezeten. Iedere dag waren er meerdere 
teamleden op school en ook thuis hebben alle leerkrachten hun uiterste best gedaan uw kinderen 
te voorzien van de nodige aandacht. 
Ook komende week zullen we in hetzelfde ritme doorgaan. Mocht u speciale wensen hebben laat 
ons dat dan weten. In de eerste plaats is het handig om met de groepsleerkracht van uw kind te 
communiceren. Maar ook een mail naar de directie (o.vrijhof@pro8.nu) of onze ICT-er meester 
Daan (d.berentsen@pro8.nu) is natuurlijk mogelijk. 
Ik heb wel een dringend verzoek voor alle ouders: mocht u de opvang op school voor uw kind toch 
nodig hebben, omdat u echt alles heeft geprobeerd om opvang te vinden wat niet is gelukt, laat het 
ons dan vroegtijdig weten. Dit i.v.m. de zorg die wij aan uw kind willen geven.  
 
In de afgelopen dagen zijn er heel veel tips vanuit de media op ons af ge komen. Natuurlijk gaan wij 
daar selectief mee om, maar er zitten soms ontzettend mooie en leuke dingen tussen die we u niet 
willen onthouden. In deze nieuwsbrief vind u een aantal van deze uitdagende zaken. 
 
Evengoed toch heel veel plezier in deze gekke tijden. 
Namens het team van Octa, 
Otto Vrijhof, interim-directeur  
 

De palmpaas optocht en het paasontbijt gaat niet door! De OR wil graag op een 
ander moment een ontbijt of lunch verzorgen. Natuurlijk worden er wel Paaseitjes 

uitgedeeld. 
 

Een mooie suggestie van een meedenkende ouder 
 
Ik zag de nieuwsbrief net, met daarin uitleg over hoe het te brengen naar kinderen. Ik heb 
vanochtend mijn kinderen dit laten doen 
> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156749591191470&id=108926911469 
  
Het belang van handen wassen werd zo visueel verduidelijkt, blijft ook beter hangen is mijn idee. 
 
Verder zag ik visuele uitleg over wat Coronavirus inhoudt, wellicht ook 
prettig. https://www.facebook.com/400264970071626/posts/2726281897469910/ 
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Geen eindtoets voor groep 8 vanwege corona 
 
De eindtoets voor groep 8, de voormalige Cito-toets in het laatste jaar van de basisschool, wordt dit 
jaar niet afgenomen. Het schooladvies dat de scholieren eerder dit jaar van hun leraren kregen, 
bepaalt nu naar welke middelbare school de leerlingen gaan. 
Dat heeft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zojuist besloten na twee dagen 
van overleg met de onderwijssector. Volgens hem vergt de opvang van kinderen van ouders met 
vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuiszitten ‘alle energie van 
de scholen’. 
Slob vraagt om begrip voor de beslissing. ,,We vragen op dit moment heel veel van het 
onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al 
hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuiszitten. Dat heeft nu prioriteit voor 
scholen.” 
Het schooladvies van de leraar is gebaseerd op de ontwikkeling van scholieren in de afgelopen 
jaren. Dat advies was altijd al leidend. Als kinderen hoger scoorden op hun eindtoets, konden ze in 
overleg met de school een aangepast advies krijgen. Dit jaar bepaalt het schooladvies in welke 
stroming kinderen instappen op de middelbare school. 
 

'Wijs besluit’ 
De koepel van basisscholen PO-Raad noemt het niet laten doorgaan van de eindtoetsen ‘een wijs 
besluit, gegeven de omstandigheden'.  ,,Tegelijkertijd valt de eindtoets, de second opinion voor de 
schoolkeuze, wel weg. Dat is een zorg", stelt vicevoorzitter Anko van Hoepen. ,,Dat willen we goed 
oplossen.” 
Daarom moeten middelbare scholen in het nieuwe schooljaar goed kijken of kinderen op de juiste 
plek zitten, stelt Slob. Daar zal de ChristenUnie-bewindsman afspraken over maken met het 
voortgezet onderwijs. 
 

Overgang 
Van Hoepen stelt dat de basisscholen ook zelf  om tafel gaan met de middelbare scholen. ,,We gaan 
kijken hoe we komend schooljaar de overgang van basisschool naar middelbare school zo soepel 
mogelijk kunnen laten verlopen.” 
 

We zijn niet voor niets een Kanjerschool! 
 

Beste ouders van Kanjerscholen,  
 

Het is een vreemde tijd. Ons dagelijks leven is behoorlijk op z’n kop gezet. Kinderen gaan niet meer 
naar school, waar mogelijk blijft iedereen thuis werken en we vermijden sociale contacten. Kortom, 
alles is echt anders.  
De school van uw kind is ongetwijfeld enorm druk om toch onderwijs te kunnen bieden. Daarom 
een kleine service. In de bijlage een 'Kanjer thuiswerk pakketje' voor de kinderen.  
 

Voor iedereen: veel gezondheid gewenst! 
 

*Eenzame ouderen* We doen wat we (kinderen) kunnen! 
 
Beste schoolbestuurders, leerkrachten en andere lezers, 
  

Allereerst: complimenten voor jullie werk de afgelopen dagen en wat hebben jullie hard gewerkt 
om alle kinderen van lesstof te voorzien! Ook de opvang voor ouders in vitale beroepen is geweldig 
georganiseerd, dank daarvoor! 
  

Onze medewerkers leveren thuiszorg aan 3500 ouderen in de regio Gooi en vecht en de 
Achterhoek. Vanwege de richtlijnen en maatregelen die zijn genomen zijn ouderen geïsoleerd; zij 
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ontvangen op advies van de RIVM geen bezoek meer. Wat lijkt het ons hartverwarmend als de 
leerlingen deze ouderen een hart onder de riem steken met een mooie tekening, briefje of een 
andere kleine attentie. Om zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk contact de berichten van de 
kinderen te verspreiden wil ik vragen rechtstreeks door de kinderen (en ouders) deze te sturen naar 
onderstaande adressen, wij zullen dan zorgen dat ze terecht komen bij onze cliënten via onze 
zorgverleners. 
We hopen dat jullie mee willen doen met dit kleine gebaar, we krijgen al erg veel positieve reacties; 
hartverwarmend! 
  

Postadres: 
Vitaal Thuiszorg Achterhoek                       Vitaal Thuiszorg Gooi en Vecht 
t.a.v. E. Hoekzema                                          t.a.v. E. Hoekzema                                         
Aalsbergen 11                                                   Huizermaatweg 37 
6942 SE Didam                                                  1273 NA Huizen 
  
Heel veel sterkte komende periode en blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, 
 

 

Schaken via Chessity 
 
Op dit moment is het voor iedereen zoeken op welke verschillende manieren we het onderwijs voor 
de kinderen vorm kunnen geven en laten doorgaan. Daarnaast wil je natuurlijk ook dat ze naast het 
onderwijs wat extra uitdaging hebben op een dag. Daarom bied ik jullie de mogelijkheid om de 
kinderen op een leuke manier te leren schaken via Chessity. 
Chessity is een online programma waarmee kinderen door middel van spelletjes en oefeningen, 
spelenderwijs leren schaken. Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen het programma met 
andere kinderen te schaken, of mee te doen aan kleine toernooitjes. 
Voor verdere informatie zie de bijlage. 
 

TIPS voor ouders 
 



 

 


