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Voor iedereen zijn (of worden) paaseitjes bezorgd namens de ouderraad
en met dank aan De Coop voor de sponsoring hiervan.
Vrolijk Pasen allemaal.

Aanvullende gezondheidsmaatregelen gezondheid en veiligheid in de noodopvang
Goed om te weten als u uw kind naar school brengt.

Op Octa gaan wij vanaf MAANDAG werken met Microsoft Teams
Beste ouders,
Op Octa gaan wij werken met Microsoft Teams. Dit programma biedt de mogelijkheid om met de
kinderen te communiceren via beeld en chat binnen een beveiligde omgeving. Deze week willen wij
in contact komen met de leerlingen. Vanaf maandag 6 april willen wij ons digitaal onderwijs via
deze pagina vormgeven.
Om dit goed te laten werken moeten de volgende stappen worden doorlopen:
• Ga naar Zulu. (www.zuluconnect.net)
• Kies voor Outlook. Dit is het emailaccount van uw kind.
• Uw kind heeft een mail gekregen met een uitnodiging om deel te nemen aan Teams. Doorloop
de stappen.
• Na aanmelding is teams te bereiken via een snelkoppeling in de Zuluconnect omgeving.
Heeft uw kind nog geen mail, neem dan graag contact op met de leerkracht.
Let op: de mail kan ook in de SPAM-box terecht zijn gekomen.
In de omgeving van Teams zal de leerkracht de groep van informatie voorzien, zoals welke lessen
aan bod komen. Wij kiezen voor de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. De
leerkracht plaatst instructiefilmpjes. Ook valt te lezen wanneer de leerkracht beschikbaar is voor
vragen in een chat/belfunctie.
Aangezien we ervoor kiezen nu in te steken op nieuwe lesdoelen, heeft uw kind schoolmaterialen
nodig. De leerkracht kan ervoor kiezen deze materialen deze week te bezorgen of op te laten halen.
U ontvangt hierover een bericht van de leerkracht. De leerkrachten hadden voor aankomende week
herhalingswerk voorbereid; deze zullen we u alsnog mailen als extra werk. Laat dit alleen maken als
uw kind onvoldoende heeft aan het reguliere aanbod.
Bovenstaande informatie geldt voor de groepen 3 t/m 8. Voor de groepen 1 en 2 is het een handige
plek voor ouders om vragen te stellen en kan er makkelijker contact worden gelegd tussen
leerkracht en leerling.
TIP:
Kijk als ouder/verzorger regelmatig mee met uw kind op Microsoft Teams. Mocht Teams verkeerd
worden gebruikt, meld dit dan direct bij de leerkracht. Wij kunnen dan stappen ondernemen.
Hierbij kunnen we de toegang tot Teams tijdelijk stopzetten.
Met vriendelijke groet,
Team Octa

Goede vrijdag en 2e Paasdag
Op Goede Vrijdag 10 april is in de jaarplanning een studiedag opgenomen. Deze studiedag voor het
team komt te vervallen. Wij willen op die dag de kinderen wel graag op afstand blijven bedienen
met schoolse zaken.
Ook zien wij kans om kinderen, waarvan de ouders een vitaal beroep hebben en absoluut geen
opvang kunnen regelen, op school tussen 08.30 en 14.00 uur op te vangen.

Samenlezen met je kind
Zeker nu de scholen dicht zijn, is het belangrijk dat kinderen thuis veel lezen. Als hulpmiddel hierbij
kun je onze speciale brochure in de bijlage over thuislezen gebruiken. Die staat boordevol tips om
het samenlezen thuis leuk én effectief te maken. Zo wordt lezen een feestje!

Tips voor ouders | Wat kun je thuis doen aan het taalonderwijs?
De belangrijkste tip: blijf (voor)lezen met je kind.
Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar de bijlage.

Kanjer thuiswerk pakketje 3!
Beste Kanjerscholen,
Hierbij Kanjer thuiswerk pakketje 3! (in de bijlage).
Het volgende thuiswerk pakket (4) kunt u verwachten op 8 april.
En zoals een échte witte pet betaamt:
We houden vertrouwen in een goede afloop van deze coronacrisis!

SchoolTV komt terug
De educatieve programma's zijn vanaf 6 april te zien op NPO Zappelin extra
NPO Zapp/Zappelin en Schooltv (NTR) stellen vanaf aanstaande maandag educatieve programma’s
beschikbaar via de tv-zender NPO Zappelin extra. Zo kunnen basisschoolkinderen elke
doordeweekse dag Schooltv kijken, zonder dat zij een laptop, tablet of internetverbinding nodig
hebben.
Scholen richten het onderwijs op afstand veelal in met behulp van online tools. Maar niet alle
kinderen beschikken thuis over voldoende middelen om het lespakket online te kunnen volgen. En
ouders kunnen om verschillende redenen niet altijd helpen bij het onderwijs vanuit huis. Nu de
periode dat kinderen thuis zijn verlengd is, groeit daarom bij scholen de zorg over een toename in
niveauverschillen tussen kinderen.
Om een helpende hand te bieden zullen er vanaf maandag 6 april iedere werkdag tussen 9.00 en
12.00 uur educatieve Schooltv programma’s uitgezonden worden op het themakanaal NPO
Zappelin extra. Dit themakanaal is in het basispakket te zien bij Ziggo op kanaal 311, KPN op kanaal
58 en T-mobile op kanaal 195.
De doordeweekse programmering van Schooltv is als volgt:
09.00 tot 09.30 uur:
groep 1 en 2
09.30 tot 10.00 uur:
groep 3 en 4
10.00 tot 11.00 uur:
groep 5 en 6
11.00 tot 12.00 uur:
groep 7 en 8
Per tijdslot is er een selectie gemaakt van lesvideo’s die veel gebruikt worden in het onderwijs voor
die groepen. Kinderen uit de onderbouw leren onder andere de letters met ‘Letterjungle’, rekenen
met ‘Moffel en Piertje’ en kunnen meezingen met de liedjes uit Sesamstraat. Voor de bovenbouw

zijn er onder andere video’s uit ’13 in de oorlog’ en ‘Willem Wever’, maar ook landenvideo’s bij
wereldoriëntatie. Het zijn video’s die de leerkracht normaal in zijn of haar les gebruikt.
Velen van ons zullen zich nog herinneren hoe vroeger de TV het klaslokaal werd ingerold voor de
wekelijkse uitzending van Schooltv. Sinds 2011 is Schooltv echter niet meer als TV programma op
de buis te zien, maar vervult het als online platform een ondersteunende rol in het onderwijs.
Vanaf 6 april is Schooltv voor een periode van in ieder geval drie weken weer terug op TV.
NPO Zappelin extra is ook online te bekijken op NPO Start.

Bag2School verschoven van 22 april naar 2 juni

Wij houden een

Bag2School

Kledinginzamelingsactie!
• Iedereen is welkom om mee te helpen
• Iedereen krijgt een gratis inzamelingszak
• Aanleveren mag ook in andere zakken
• Hoe meer we inzamelen, hoe meer we betaald
krijgen

• Graag alleen goede kwaliteit schone kleding,
lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen,
handtassen en schoenen (de schoenen aan
elkaar gebonden alstublieft)
Het team van Bag2School is beschikbaar voor hulp
en ondersteuning op telefoonnummer

0800 222 222 0
Onze Bag2School organisator is :
Wendy Witjes

Kantoor uren 9:00 - 17:00

Brengt u de zakken alstublieft naar:
Basisschool Octa op 2 juni 2020!!

www.Bag2School.nl

