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Beste ouders/ verzorgers
Wat gaat de tijd toch weer snel! Drie maanden geleden brak de corona crisis los en stond heel
Nederland op zijn kop. Ook waren we als team plotsklaps alle leerlingen ‘kwijt’ en konden we alleen
nog maar via TEAMS contact hebben met de leerlingen
en de ouders.
Het heeft erg veel teweeg gebracht, maar we hebben er
ook veel van geleerd. Onderwijs op afstand is een
enorme uitdaging met als hoogste doel de kinderen in de
leerstand te houden en in verbinding te blijven.
De afgelopen dagen hebben we weer genoten van de
reuring binnen de school. De kinderen lopen stralend
door de school, werken als vanouds en genieten van het nieuwe spelmateriaal (met dank aan de
OR) op het schoolplein.
Voor de goede orde: broertjes en zusjes mogen natuurlijk op hetzelfde moment naar huis. Ik vraag
u dit zelf te organiseren met de betreffende leerkrachten.
Wat deze periode heeft opgeleverd zullen we de komende weken gaan ervaren.
In deze nieuwsbrief vindt u een belangrijk stuk over de leerlingenzorg in deze laatste periode.
Vanaf afgelopen week heb ik wekelijks een langdurig overlegmoment met de nieuwe directeur
Richelle Bosgoed. Het is belangrijk dat we deze laatste weken samen optrekken, zodat Richelle
vanaf augustus optimaal van start kan gaan.
Afgelopen maandag hebben we de formatie en de jaarplanning voor het komende schooljaar met
het team goedgekeurd. Er zijn nog wat kleine onzekerheden. We willen graag deze gaatjes gevuld
hebben zodat wij u een compleet plaatje kunnen voorleggen. Maandag 15 juni zal de MR de
conceptplannen hopelijk ook goedkeuren.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Otto Vrijhof, interim directeur

Nieuws over de leerlingenzorg in de laatste periode
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Wij willen jullie graag op de hoogte brengen van de planning tot het einde van het schooljaar
rondom toetsen, rapporten en de oudergesprekken.

Wij hebben besloten om de Cito LVS-toetsen af te nemen in juni. In de bijlage kunnen jullie het
advies en de uitleg vanuit Cito lezen. De voornaamste reden om te toetsen is om te kijken waar uw
kind in de ontwikkeling staat: wat beheerst uw kind al, waar heeft het extra hulp nodig en welke
lesstof moet extra aandacht krijgen. Dit alles helpt om invulling te geven aan de laatste lesweken
maar vooral bij het begin van het nieuwe schooljaar. Daarom zullen er na de toetsen ook
overdrachtsgesprekken plaatsvinden tussen de huidige en nieuwe leerkracht met daarbij de huidige
ib-er en nieuwe ib-er. Dit alles om de ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk over te
dragen en te blijven volgen.
Uw kind krijgt ook een rapport maar deze zal er anders uitzien dan normaal. Het wordt een verslag
waarbij we vooral kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en
taakgerichtheid in de klas, als ook de motivatie. De grafieken vanuit Cito LVS zullen ook in het
rapport zitten. Dit laatste om u op de hoogte te stellen van waar uw kind in de ontwikkeling staat.
Voor de kinderen van de groepen 1-2 (m.u.v. de groep 0) wordt samen een interviewblad ingevuld.
Wij hebben in deze bijzondere periode gekozen voor facultatieve oudergesprekken via Teams. Dit
houdt in dat aanmelden vrijblijvend is. U kunt zich t/m 19 juni als ouder aanmelden bij de
leerkracht per mail, maar het initiatief kan ook vanuit de leerkracht(en) van uw kind komen. Zij
willen dan graag de ontwikkeling van uw zoon/ dochter bespreken.
Als u aangeeft een oudergesprek te willen of als de leerkracht dit initiatief neemt, wordt deze
ingepland alleen in de week van 6 juli. Aangemelde ouders (deze ouders hebben een mail naar de
leerkracht gestuurd) van de groepen 3 t/m 7 kunnen zich binnenkort inschrijven met de Parro-app.
De leerkrachten van de groepen 1-2 mailen de dagen door wanneer zij de gesprekken gaan doen en
delen ook de ouders in die een gesprek willen.
Vervolgens ontvangt u een Teams uitnodiging op het e-mailadres van uw kind. Het is fijn als u vijf
minuten voor aanvang klaar kan zitten om eventuele opstartmoeilijkheden met Teams te
voorkomen. De gesprekken zijn 15 minuten. Het rapport gaat op de dag van het gesprek mee zodat
u het kunt inzien voordat u het oudergesprek heeft.
Mocht u geen behoefte hebben aan het gesprek, dan krijgt uw zoon/ dochter het rapport op 16 juli
mee naar huis.

Van onderwijs op afstand… naar weer opstarten op school
Informatie van Cito voor ouders
Beste ouder(s),
De afgelopen weken was je als ouder nauw betrokken bij het thuisonderwijs.
Ineens wordt er van je verwacht dat je je kind aan het huiswerk zet, motiveert en helpt als er vragen
zijn. Je volgt de ontwikkeling van je kind nu van heel dichtbij, bijvoorbeeld op het gebied van taal en
rekenen.
Ook zie je of je kind even geduldig kan wachten, zijn broertje of zusje helpt of hulp accepteert van
jou als ouder. Meer inzicht in de groei van je kind is heel fijn. Je weet dan beter waar je je kind bij
kunt helpen. Ook de leerkracht wil de ontwikkeling van je zoon of dochter goed kunnen blijven
volgen. Wij geven graag wat meer informatie over het waarom van toetsen en vooral: waarom nú?

Waar staat je kind nu?
Deze afgelopen weken zijn voor ieder kind anders geweest. Niet ieder kind heeft evenveel kans
gehad op thuisonderwijs. De juf of meester zal de eerste periode gebruiken om ervoor te zorgen
dat iedereen zich weer fijn voelt in de klas, heel belangrijk.
Als dat goed zit, wil de leerkracht ook weten waar jouw zoon of dochter staat in zijn of haar
ontwikkeling. Hiervoor gebruikt de leerkracht naast observaties en methodetoetsen ook de LVStoetsen. Voor de juf of meester is het een hulpmiddel om te zien waar je kind staat in zijn
ontwikkeling. Zo ziet hij waar je zoon of dochter bijvoorbeeld extra hulp bij kan gebruiken of juist
extra uitdaging.
Wat zeggen toetsen na zo’n periode van thuisonderwijs?
Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders zullen zijn dan wanneer het een
gewoon schooljaar was, daar hoef je je geen zorgen over te maken. De juf of meester zal de
resultaten van de toetsen vooral gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling van je kind sinds de
laatste afname (in januari/ februari) en daarvoor.
De leerkracht kan dan goed zien wat jouw kind al beheerst en welke lesstof nog wat extra aandacht
mag krijgen. En dat is dan ook het belangrijkste doel van de toetsen.
Voor nu is het voornaamste dat de juf of meester precies weet waar jouw kind staat. En hoe hij
jouw kind het beste kan helpen. Jouw zoon of dochter krijgt zo het onderwijs dat het beste bij hem
of haar past.
> Handig! De speciale pagina cito.nl/ouders. Daar vind je nog meer informatie over het waarom van
toetsen, welke toetsen er zijn, waarom je niet hoeft te oefenen voor de LVS-toetsen, hoe we rekening
houden met bijvoorbeeld dyslexie, antwoorden op veel gestelde vragen etc.
Vriendelijke groeten, Team primair onderwijs, Cito

Nieuws van de oudervereniging
Beste ouders,
Er kwamen vragen van ouders waar het speelgoed voor de kinderen van betaald was.
Er is een spaarrekening waar al heel lang een bedrag op staat en waar de afgelopen jaren niets mee
gedaan is. Dit was er al voordat de meeste van ons in de ouderraad zijn gekomen. Een klein deel
hiervan hebben wij voor het speelgoed gebruikt. De afgelopen 2 jaar hebben wij hier ook
kerstspullen van gekocht zoals kerstbomen en kerstboombakken. Dit jaar moet er ook o.a. nieuwe
verlichting voor de bomen komen.
Het geld van de kinderen is voor de activiteiten.
De 39 euro die u betaald is grotendeels voor het schoolreisje. De rest is voor Sinterklaas, kerst,
Pasen en carnaval. Is er geld over dan worden er ijsjes o.i.d. gehaald.
Voor vragen kunt u altijd mailen naar or.octa@pro8.nu.
Met vriendelijke groeten,
Oudervereniging Octa

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

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

0800 222 222 0
Kantoor uren 9:00 - 17:00

Onze Bag2School organisator is :
Wendy Witjes

