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Beste ouders/ verzorgers
De komende week is het dan EINDELIJK zover: we
gaan alle kinderen gelukkig weer ontmoeten!
Weliswaar iedere dag een halve groep, maar toch.
De eerste dagen zullen vooral in het teken staan van
de groepsvorming met veel activiteiten. Gelukkig zijn
de weersvoorspellingen goed, dus het zal mij niet
verbazen als veel groepen ook buitenactiviteiten
gaan doen.
De kinderen worden komende week ook verrast met
prachtige cadeautjes, waar ik nu natuurlijk nog even
niets over vertel. In de komende nieuwsbrief hoort
en ziet u daar meer over.
Zoals u weet hebben wij een protocol ontworpen:
‘Octa gaat weer open!’ In dit protocol staat uitgebreid beschreven hoe wij het onderwijs veilig en zo
effectief mogelijk vorm willen geven.
Hieronder nog een keer de allerbelangrijkste afspraken:
• Alle kinderen mogen tussen 08.15 en 08.30 uur de school binnen wandelen. De groepen 1 t/m 3
nemen de hoofdingang en de groepen 4 t/m 8 de ingang bij groep 6.
• De kleuterleerkrachten staan op het schoolplein om de kinderen te verwelkomen.
• De ouders van groep 1 t/m 3 dragen de kinderen over aan de leerkracht buiten het schoolplein.
Advies is om de kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen.
• We hanteren, ondanks dat het niet verplicht is, toch zoveel mogelijk de 1½ meter regel.
• De kinderen nemen alleen hun etenswaren en de terra mee, de rest (bv speelgoed en knuffels)
laten ze thuis.
• Rond 14.00 uur komen de groepen verspreid naar buiten.
• We gaan er vanuit, dat u zich, buiten het schoolplein, houdt aan de 1½ meter regel.
• Alle BSO-organisaties ontvangen de kinderen op het schoolplein.
• Indien u een afspraak wilt maken met de leerkracht of de directie dan doet u dat per mail.
• We zetten alle mogelijke middelen in om het gebouw van Octa zo hygiënisch mogelijk te
houden. U kunt dan denken aan het meerdere keren per dag schoonhouden van toiletten, het
dagelijks dweilen van de kleutergroepen, pompjes met desinfecterende gel, spuitbusjes om
materialen dagelijks schoon te maken, desinfecterende doekjes, papieren wegwerpdoekjes, etc.
De leerkrachten dragen rubberen handschoenen.
De planning voor de komende weken ziet er anders uit dan in de jaarplanning staat vermeld. Dit
heeft alles te maken met de corona-periode en het zoeken naar onderwijs tijd voor de kinderen.

•
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De week van 11 mei is een normale week volgens de planning.
In de week van 18 mei staat de Hemelvaartsdag (donderdag) en de vrije dag na Hemelvaart.
In de week van 25 mei hebben wij op vrijdag 29 mei een studiedag gepland, dus de kinderen
zijn deze dag vrij van school. Er is deze dag dus ook geen noodopvang.
De week van 1 juni stond gepland als vakantieweek voor de kinderen. We willen echter graag
dat de kinderen deze week WEL naar school komen (behalve maandag 1 juni = 2e Pinksterdag).

Indien we de komende weken andere boodschappen krijgen vanuit de overheid dan kan het
programma in juni er anders uit komen te zien. De eerste juniweek blijft hoe dan ook een
schoolweek voor de kinderen.
Mocht u vragen en/ of opmerkingen hebben neem dan contact met mij op (o.vrijhof@pro8.nu).
Namens het team wens ik u alvast veel zon en een heel prettig weekend,
Otto Vrijhof, interim-directeur

De MR (Medezeggenschaapsraad) is op zoek naar twee nieuwe ouderleden!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De MR (Medezeggenschaapsraad) is op zoek naar twee nieuwe
ouderleden! Voor u de kans om mee te denken over het beleid van onze
school. Floris de Groen zal de MR aan het eind van dit schooljaar
verlaten.
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft tot taak advies of instemming te geven met betrekking tot
alle terreinen van het onderwijs op school. In een reglement staat beschreven hoe de MR werkt en
over welke onderwerpen zij instemming of advies moet geven. In de MR zitten leerkrachten en
ouders die daarvoor door hun achterban zijn gekozen, te weten drie ouders (volgend jaar vier?) en
drie leerkrachten. We vergaderen een aantal keren per schooljaar en daarvan worden notulen
gemaakt.
Waar is de MR nu zoal mee bezig? Aan de hand van een jaarplanning bespreken we tijdens de
vergaderingen verschillende onderwerpen. Om het iets concreter te maken, bijvoorbeeld:
begroting, beleidsvoornemens financieel, schoolplan, stagebeleid, taakbelastingbeleid,
verzuimbeleid, vakantieregeling, faciliteitenregeling, ARBO beleidsplan, onderhoudsplan van de
school, schoolformatieplan, ICT beleid, PR beleid, schoolgids, zorgplan, beleidsvoornemens
toekomst. Het gaat te ver om alles op te noemen. Ook komen actuele zaken op tafel als zich iets
voordoet wat betrekking heeft op onze school.
Wij hebben als wens twee nieuwe ouderleden te werven, omdat we dan een MR krijgen met een
ongelijk aantal leden. Heeft u interesse, laat dit dan graag per mail weten! (d.kempers@pro8.nu)
Als er meer dan twee aanmeldingen zijn, zullen wij verkiezingen uitschrijven.
Met vriendelijke groet,
MR Octa

Hoofdluis en avond-4-daagse?
Nee hoor, die hebben niets met elkaar te maken. Maar weet dat de kinderen begin volgende week
het inschrijfgeld voor de avond-4-daagse mee naar huis krijgen … en … de hoofdluiscontrole zal nu
niet op school plaatsvinden, dus misschien dat u er thuis even aandacht aan kan besteden.

Even voorstellen: Evelien van den Breemen, werkzaam als jeugd- en gezinswerker

Even voorstellen
Ik ben Evelien van den Breemen, werkzaam als jeugd- en gezinswerker bij
Buurtplein in Doetinchem. Als jeugd- en gezinswerker ben ik contact persoon
voor basisschool Octa en de peuteropvang op deze locatie.
De jeugd- en gezinswerker:
o Is er voor alle vragen over opvoeden en opgroeien.
o Ondersteunt kinderen en ouders op alle levensgebieden zoals opvoeden,
financiën maar ook huisvesting.
o Kijkt samen met ouders naar een veilige opvoedsituatie.
o Kan zelf specialistische hulp inzetten indien nodig.
o Is aanspreekpunt voor ouders en betrokken hulpverleners.
Voor wie:
o Ouders, kinderen en jongeren.
o De jeugd- en gezinswerker werkt samen met de school, het consultatiebureau, organisaties in
de buurt, zorgaanbieders en de huisarts.
o Het contact verloopt altijd met toestemming van u als ouders.
Wanneer:
Dit schooljaar ben ik op maandagochtend aanwezig tijdens de inloop op school.
U kunt mij ook telefonisch of via email bereiken.
Kosten / verwijzing:
Zonder verwijzing en kosteloos.
Evelien van den Breemen
@: e.vandenbreemen@buurtplein.nl
☏: 06 – 135 366 01
Zie ook de flyer jeugd- en gezinswerker in de bijlage.

