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Voorwoord 
 

Beste ouders/ verzorgers, 
 

De eerste periode van 2020 zit er al weer op. En wat is er veel gebeurd! Het team en de school 
zitten middenin een traject van ontwikkeling en vernieuwing. 
In de afgelopen 7 weken heeft er een nu(l)-meting plaatsgevonden op alle onderwijskundige 
gebieden en heeft het team tijdens de tweedaagse van 30 en 31 januari een plan van aanpak 
ontwikkeld waar wij u graag in mee willen nemen.  
In de vorige nieuws brief sprak ik over een thema-avond. De datum van deze avond is inmiddels 
bekend:  

donderdag 23 april ’20!  

Dus graag deze avond vrijhouden. Op deze avond nemen wij u mee in de nieuwe ontwikkelingen 
van Octa, geven de actieteams (leerkrachten) een kijkje in hun onderwijskundige keuken, 
presenteren wij onze nieuwe kernwaarden en onthullen wij de nieuwe Octa-missie. Ook vragen wij 
uw input op alle ontwikkelgebieden, dus de ouderbetrokkenheid krijgt op deze avond een enorme 
impuls. 
 

Zoals u misschien ook is opgevallen zijn wij bezig de beperkte ruimten binnen de school zo optimaal 
mogelijk te benutten. Inmiddels heeft het magazijn een metamorfose ondergaan en is de 
bibliotheek op een andere plek gezet. Juffrouw Güll gaf tot nu toe altijd les in de hal aan de groepen 
3 en 8. Vanaf de voorjaarsvakantie neemt zij de kinderen mee in de ruimte waar de bieb stond. 
Zo ontstaat er meer rust in de hal. Het streven is dat de hal een leerplein gaat worden, waar 
kinderen zelfstandig kunnen werken. 
 

Namens het team wens ik u een prettige (vakantie) week. 
Otto Vrijhof, interim-directeur 
 

Parro 
 

Het digitaliseren van de oudergesprekken en de Privacy-voorkeuren is in onze ogen goed verlopen.  
Een aantal kleine probleempjes konden snel worden opgelost. Helaas is het niet mogelijk om via 
Parro combinatiegroepen tegelijkertijd in te plannen. Daarom is er voor gekozen de groepen 1-2 
handmatig te laten inschrijven, zodat het voor iedereen overzichtelijk blijft. Mocht u meerdere 
kinderen op school hebben, dan is het niet vanzelfsprekend dat de oudergesprekken op dezelfde 
dag worden ingepland. Een leerkracht geeft zelf een aantal momenten aan, waarop hij/zij de 
gesprekken wil en kan voeren. Hebben leerkrachten dezelfde dagen ingepland, dan heeft u hier 
geluk mee en kunt u gesprekken inplannen die op elkaar aansluiten. Daarnaast was er nog wat 
verwarring over het tijdstip dat iedereen zich in kon schrijven. In de vorige nieuwsbrief was 
gecommuniceerd dat vanaf 16:00 uur kon worden ingeschreven, maar dit was alleen voor de 
ouders die meerdere kinderen op Octa hebben zitten. Vanaf 19:00u kon iedereen zich inschrijven. 
Voor de oudergesprekken in juni zullen wij de tijdstippen duidelijk communiceren. Waar wij ook blij 
van werden is dat veel ouders de privacy-voorkeuren van hun kind(eren) al in hebben gevoerd. 
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BAG2SCHOOL KLEDING INZAMELINGSACTIE 
 
Voor ouders die alvast willen verzamelen ..,. 
 
Doen jullie ook weer mee?? 
De twee jaarlijkse kleding inzamelingsactie staat binnenkort weer voor de deur. 
Ondanks dat we nu nog midden in de winter zitten, kijken we alweer uit naar het voorjaar en de 
zomer. U ook? Tijd om de kledingkast te checken, welke kleding kan er weg. 
De kleding die jullie weg willen doen ontvangen wij graag!! Voor elke ingezamelde kilo kleding 
ontvangen wij als school € 0,30. De laatste keer hebben we samen 536 kg kleding ingezameld dus 
een bedrag van € 160,80!! 
Elke keer is het toch weer een leuk bedrag wat we inzamelen!!  
Noteer vast in uw agenda: woensdag 22 april 2020. 
 

Carnaval op Octa: Het was weer een feest!!! 
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Avond-4-daagse Doetinchem 
 

Zijn jouw ouders ook gescheiden? 

 

Heb je ook wel eens het gevoel dat je moet kiezen tussen je ouders? Of vind je het bijvoorbeeld wel 
eens lastig dat je heen en weer gaat tussen twee verschillende huizen, met verschillende regels? 
Vrienden of klasgenoten die geen gescheiden ouders hebben snappen misschien niet altijd hoe het is 
om een kind te zijn waarvan de ouders niet meer in één huis samenwonen.  

Soms is het gewoon fijn om kinderen te leren kennen die hetzelfde meemaken 
en jou precies begrijpen. 

Spel- en praatgroep voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar met gescheiden 
ouders 

Vanaf dinsdag 17 maart 2020 komen we zes dinsdagen bij elkaar met een klein groepje kinderen.  
We gaan spelletjes doen en bespreken iedere week een ander onderwerp. Moet jij bijvoorbeeld wel 
eens berichten doorgeven aan een van je ouders? Of hoe is het als een van je ouders een nieuwe vriend 
of vriendin krijgt? Wij zorgen voor wat drinken en te eten. Alle bijeenkomsten zijn gratis. 
Neem deze flyer mee naar huis en bespreek of je ook mee mag doen met KIGO van Buurtplein. Je vader 
of moeder kan ook even op de website kijken voor meer informatie: www.buurtplein.nl. Daar kun je je 
ook inschrijven. 
We zien je graag op 17 maart! Groetjes Martine en Hilde 

 

 



De Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband DOETINCHEM PO is 
op zoek naar meerdere nieuwe leden. 

 
Wij zoeken ouders/verzorgers van leerlingen én personeel wat werkzaam is in het basisonderwijs binnen het 
samenwerkingsverband Doetinchem. Alles draait om passend onderwijs, daarom wordt iedereen gevraagd 
om mee te denken. Of het nu gaat om het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs of het reguliere 
basisonderwijs. 
 
Voor meer informatie zie de bijlage bij deze nieuwsbrief. 


