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Start van het schooljaar  

 
Het nieuwe schooljaar is bij ons op school goed van start gegaan. We zagen de 

kinderen soms zelfverzekerd en soms wat verlegen de school binnen stappen op de 

eerste schooldag. Ook voor ons was het weer even wennen, net als voor sommige 

ouders, maar het is ons gelukt om weer heerlijk met de kinderen aan het werk te zijn. 

Voor ons zijn de eerste schoolweken de Gouden Weken. Hele belangrijke weken 

voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. Essentieel 

om goed te kunnen leren van en met elkaar in de klas. 

 

                                                        

Streetwise 

 

U hebt vast al in de schoolkalender gezien dat wij deelnemen aan het project 
Streetwise. Als ouders en school proberen wij de verkeersveiligheid voor onze 

kinderen zo goed mogelijk te regelen. 
De ANWB heeft verkeerslessen ontwikkeld die daarbij helpen. Wij werken hiermee 
in de klassen. Op vrijdag 13 september komen er professionele instructeurs naar 

onze school voor het geven van verkeerstrainingen op maat. Met speciaal 
ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, 

verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel 
mogelijk nagebootst. 

In de ochtenduren (van 9.00 uur tot 12.00 uur) wordt een gedeelte van het 
Lavendelveld afgesloten. Wij hebben hiervoor een vergunning aangevraagd en 
de buurtbewoners om hun medewerking gevraagd.  
Het belooft een leerzame en leuke verkeersochtend te worden! 
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Startgesprekken en kindgesprekken 

 

In deze periode houden wij startgesprekken in school. Leerkrachten die werken 
met een nieuwe groep kinderen ontmoeten ouders en kinderen op school en 
gaan samen in gesprek om elkaar beter te leren kennen. 
Vanaf 16 september starten wij op school met de kindgesprekken.  
Een kindgesprek is een persoonlijk gesprek tussen de leerkracht en leerling. De 

gesprekken vinden onder schooltijd plaats en wij organiseren het zo dat de lessen 
voor de andere kinderen in de groep gewoon door kunnen gaan. Kindgesprekken 

helpen om de onderwijsbehoeften van kinderen beter in beeld te krijgen. Er is ook 
een sterke tendens in het onderwijs om kinderen meer eigenaar te maken van hun 
eigen leerproces. Ook dat komt beter tot zijn recht na een goed kindgesprek.  
Er zijn verschillende manieren om in gesprek te gaan passend bij de leeftijd van de 
kinderen. Natuurlijk houden de leerkrachten ook rekening met het karakter van uw 

kind. 
Wellicht vertellen de kinderen u binnenkort over het gesprek dat zij met de juf of 
meester hebben gevoerd. Wij verheugen ons op de komende kindgesprekken 

 

Nieuwe website 

 
We werken momenteel aan onze nieuwe website. Op dinsdag 17 september maken 

wij nieuwe foto’s en een filmpje.  

Wij hebben u bij de inschrijving van uw kind en de invoering van de AVG gevraagd 

om uw akkoord voor het gebruik van foto’s/filmmateriaal t.b.v. het schoolnieuws / 

website/facebook en PR-doeleinden van de school. Een aantal van u heeft 

aangegeven dit niet te willen en wij houden daar uiteraard rekening mee.  

Mocht u uw goedkeuring hebben gegeven, maar inmiddels toch bezwaar hebben, 

wilt u dit dan kenbaar maken via ons mailadres: 

info@octa.nu. Graag met de naam van uw kind(eren) en de groep(en). 

 

Juf Ria 

 
Voor de zomervakantie hebt u in de Nieuwsbrief kunnen lezen dat er bij juf Ria 

borstkanker is geconstateerd. Inmiddels is zij in de zomervakantie succesvol 
geopereerd. De artsen hebben haar geadviseerd een preventieve 

nabehandeling te ondergaan. Dat gaat in de komende maanden plaatsvinden. 
Wij wensen haar hierbij het allerbeste en veel sterkte. Zij wordt tijdens haar 

ziekteverlof vervangen door Juf Marike. 
Wanneer juf Ria weer actief kan zijn in school laten wij u dat natuurlijk weten. Wilt u 
tussentijds weten hoe het met haar gaat, dan kunt u dit gerust vragen aan de 

leerkracht van uw kind, juf Petra of meester Jeroen. 
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Wij wensen u alvast een fijn weekend! 

 

 
 

 

 

 

 

 


