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Beste ouders/ verzorgers 
 
Gisterenavond is het protocol ‘volledig openen basisonderwijs’ gepubliceerd. Eigenlijk was het de 
bedoeling dat wij vandaag ons protocol zouden aanleveren, maar het landelijke protocol liet nogal 
op zich wachten. U begrijpt dat de samenvoeging van dit protocol met het Octa protocol ‘Octa gaat 
weer open’ even tijd nodig heeft. 
Hieronder de planning: 

• Dit weekend worden beiden protocollen samengevoegd. 

• Dinsdag geeft het team feedback op het protocol. 

• Dinsdag einde middag gaat het protocol naar alle ouders. 

Volgende week vrijdag 5 juni ontvangt u de volgende nieuwsbrief waarin wij u meer informatie 
geven over het programma voor de laatste weken van dit schooljaar. 
 

Voor nu wens ik u prettige Pinksterdagen en heel veel mooi weer. 
 

Namens het team, 
Otto Vrijhof, interim directeur 
 

Dichte schoenen 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 

Op de woensdagen krijgen de kinderen (groep 3 t/m 8) gymles op het grasveld achter de school.  
De vraag of u op het schoeisel wilt letten van u kind. Door het lekkere weer lopen kinderen veelal 
op teenslippers, geheel begrijpelijk. Tijdens de gymles is dit betreft de veiligheid niet wenselijk.  
Bij voorkeur hebben de kinderen dichte schoenen aan. Wilt u uw kind op de woensdagen dichte 
schoenen aandoen of meegeven zodat wij veilig kunnen gymmen? 
 
Alvast bedankt. 
Groetjes gymjuf Suzanne 
 

Richelle Bosgoed en Scarlett Hoekman 
 
Zoals u al eerder heeft gelezen wordt Richelle Bosgoed vanaf het nieuwe schooljaar de nieuwe 
directeur van Octa. Ook heeft u kunnen lezen dat Scarlett Hoekman de nieuwe intern begeleider 
wordt voor 3 dagen per week. 
Vandaag heeft het team een studiedag gehad over allerlei zaken die van invloed zijn op de 
organisatie en het onderwijs van het volgende schooljaar.   
Zowel Richelle als Scarlett zijn beiden vandaag grotendeels aanwezig geweest, zodat zij mee 
hebben kunnen denken in de keuzes die zijn gemaakt. 
Richelle en Otto hebben vanaf deze week wekelijks een afspraak om ervoor te zorgen dat de 
overdracht goed en gedegen verloopt.  
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Bag2school: 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 
Kantoor uren 9:00 - 17:00 

Onze Bag2School organisator is :  
Wendy Witjes 

Brengt u de zakken 
alstublieft naar 

Basisschool Octa op 
17 juni 2020! 

 


