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Beste ouders/ verzorgers
Hierbij nog wat extra informatie, tips en ideeen voor de komende weken.
U heeft zojuist het protocol ‘Octa gaat weer open!’ ontvangen. Weet dat dit protocol breed is
gecheckt door team en MR.
Bij vragen weet u mij ongetwijfeld te vinden.
Ik wens u prettige dagen.
Groet, namens het team,
Otto Vrijhof, interim directeur

12 puzzels om te kleuren
We hebben enkele van onze populairste
puzzels uitgezocht voor je kinderen.
Eerst kleuren, dan knippen en daarna
puzzelen!
Print de puzzels wel af op dik papier, zo kan
je de puzzel nadien makkelijker maken.
Veel puzzelplezier!
https://r.news.kiddicolour.com/mk/mr/kB0o_xH04Wh3yBM9abs59kZmsiuHpSPVYibVP3IQtC8rrjkR_Da0pWQ5jyUCCo9qFOux-7cNO9APm7haEAESHJuRMhGshbSu7W3YB9roUsBcA

Op 27 april is koning Willem-Alexander jarig. Dit jaar vieren we Koningsdag allemaal thuis en kun jij
zélf een koning worden! Hoe? Door in deze moeilijke tijd je met jouw ‘Ik ben een koning’-actie in te
zetten voor de ander. Zo draag jij in deze coronacrisis ook jouw steentje bij. Doe je mee? Laat zien
dat jij ook een koning bent!
https://youngcrowds.nl/ikbeneenkoning/

(nieuwe) Juf Lindsy van Aken in groep 7
Zoals eerder in de nieuwsbrief bekend is gemaakt heeft juf Kelly (de invalster voor juf Fraukje) van
groep 7 een baan aanvaard op een andere school. We zijn dus op zoek gegaan naar een nieuwe
tijdelijke leerkracht naast juf Brunhilde. Hieronder stelt de oude bekende juf Lindsy zich aan u voor.
Hallo allemaal,
Wat leuk om het eind van het schooljaar weer terug te
zijn op Octa! Misschien (her-)kennen jullie me nog van
het begin van het schooljaar, toen ik tot de herfstvakantie
in groep 7 naast juf Brunhilde heb gestaan. Na de
meivakantie zal ik ook weer in groep 7 te vinden zijn op
donderdag en vrijdag. Mijn naam is Lindsy van Aken, ik
ben 33 jaar en woon in Gaanderen samen met mijn
vriend en onze 3 kinderen. Toen ik met de herfstvakantie
weg ging op Octa kreeg ik zelf zwangerschapsverlof en op
24 november is ons derde kindje geboren, Jorn.
Ik vind het erg leuk om weer terug te zijn op Octa en
hopelijk kunnen we er de laatste periode van het
schooljaar een leuke, gezellige en leerzame tijd van
maken samen. Tot snel!
Groetjes,
Lindsy

Beste Kanjerscholen,
Jullie zijn ongetwijfeld enorm druk om het onderwijs op school weer goed op te starten. Een hele
klus........maar mijn ervaring is dat onderwijsmensen heel inventief zijn en als je gebruik maakt van alle
kleuren petten in je team dan gaat ook dat weer lukken. Veel succes en wijsheid met zijn allen!
Al zijn kinderen veerkrachtig, toch kan het zijn dat er behoefte is aan wat ondersteuning op sociaal
emotioneel gebied. Hiervoor verwijs ik jullie naar onze website en het blog met de nodige
aandachtspunten/tips.
Hierbij de link: https://www.ijsselgroep-ed.nl/blog/572-de-scholen-gaan-deels-open-praktische-tips-enactiviteiten-voor-een-nieuwe-frisse-start
In de bijlage het Kanjer thuiswerkpakket nummer 6.

