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Wat een mooie verrassing!!

Afgelopen woensdag liepen wij, juf Jet, meester Danny, juf Lynn, Paul en ik, lachend Octa binnen
omdat dit ons kadootje was.
En dat kadootje is natuurlijk voor het hele team!
Wij denken van een groepje ouders dit heeft gemaakt.
Fantastisch hoe dit TOPTEAM deze hectische en verwarrende weken bestrijden ten gunste van uw
kinderen. Maar ook fantastisch hoe de kinderen en u als ouders deze weken weten door te komen.
Een hele opgave, maar iedereen maakt er het beste van!
TEAM OCTA TOPPERS!!

Daarom hebben wij als team er iets tegenover gezet:

We hopen alle kinderen weer snel te mogen begroeten!!
Afscheid juf Kelly groep 7
Beste leerlingen, ouders en verzorgers van basisschool Octa,
In september ben ik begonnen met invallen. Al snel mocht ik langdurig invallen op basisschool Octa in groep
7. Hier was ik erg blij mee, vaste dagen op een leuke en gezellige school met een heel leuke groep! Op de
woensdag, donderdag en vrijdag was ik te vinden in groep 7. Op de andere dagen viel ik in bij andere
scholen. Door deze invallen kwam ik op de Dorpsschool in Halle terecht. Op deze school was een vacature
waar ik op heb gesolliciteerd. En daar ben ik aangenomen! Dat betekend dat ik vanaf april zal stoppen op
Octa. En vanaf 1 april (geen grapje) zal starten op de Dorpsschool in Halle. Ik ben erg blij met mijn nieuwe
baan en tegelijkertijd vind ik het jammer om weg te gaan bij Octa. Vooral in deze tijd voelt dat toch een
beetje raar. Daarom kom ik graag nog een keer terug om echt afscheid te nemen van groep 7 en Octa, als de
school weer gewoon open is.
Voor nu wil ik iedereen erg bedanken, ik heb een hele
leuke tijd op Octa gehad!
Octa bedankt! Jullie zijn toppers en hopelijk tot snel!
Groetjes,
Kelly Storkhorst

Octa zou Octa niet zijn als we snel voor een
passende oplossing hebben gezorgd. Vanaf mei
komt oude bekende juf Lindsy van Aken lesgeven
aan groep 7 op donderdag en vrijdag.

De Avond-4-Daagse gaat niet door
Zoals verwacht gaat de Avond-4-daagse niet door. Het geld dat u heeft betaald voor dit evenement
krijgt u natuurlijk terug. We zoeken daarvoor een geschikt moment.

De kleitrappertjes
Vanaf deze week is de peuteropvang ‘de Kleitrappertjes’ vanwege de maatregelen rondom het
Corona-virus gesloten. Alle kinderen gaan tijdelijk naar KDV Zonneboom/ BSO Wervelwind/ POV de
Zon, alle gehuisvest op Zonneplein 4 in Doetinchem.

2e Kanjer Thuiswerkpakketje
Zie hiervoor de bijlage.

NK STRIPTEKENEN 2020
Vanwege de corona crisis en de vele kinderen die nu thuis zitten, gaan deze week vervroegd de
voorrondes voor het Nederlands Kampioenschap Striptekenen voor de Jeugd 2020 van start.
Het NK Striptekenen is ieder jaar een groot succes waar kinderen uit heel Nederland, verdeeld over
drie leeftijdscategorieën, aan deelnemen. Daarbij kan het maken van een strip zeker nu een leuke
opdracht voor uw klas zijn. Laat uw leerlingen een strip maken als vrije opdracht of binnen een
bepaald thema. Denk bijvoorbeeld aan: helden, dieren, ruimtevaart, griezel of fantasy. Namens de
leerlingen kunt u als school de aanmelding verzorgen. Tot 1 juli kunt u materiaal opsturen via
bijvoorbeeld WeTransfer naar ons e-mail adres info@nkstriptekenen.nl of per post naar NK
Striptekenen, Vuurdoornlaan 3 4902 SE Oosterhout.
Omdat we zoveel mogelijk kinderen willen bereiken vragen we om uw hulp. Zou u uw leerlingen
attent willen maken op het NK striptekenen van 2020, en misschien wilt u ook als groep/school
deelnemen? Op onze website leest u hier meer over, en kunt u ook lesmateriaal downloaden.
Indien u extra materiaal wilt ontvangen kunt u hiervoor contact met ons opnemen
via info@nkstriptekenen.nl.
Op zondag 11 oktober 2020 wordt tijdens Stripfestival Breda in het Chassé Theater de finale
gehouden. De finalisten van de voorrondes mogen dan daar opnieuw hun talenten laten zien. Per
leeftijdscategorie is er een stripboekenpakket t.w.v. € 500,00 te winnen plus een publicatie in Eppo
Stripblad.
Kijk voor meer informatie op www.nkstriptekenen.nl
We hopen op uw medewerking en een succesvolle editie van 2020.
Vriendelijke groeten, namens Stichting Strips in Beeld
Willem-Jan van Strien 06 - 5230 3850

