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Beste ouders/ verzorgers 
 

Vorige week heeft het team en de medezeggenschapsraad van Octa de formatie voor het nieuwe schooljaar goedgekeurd. We hebben het gelukkig 
ruim voor de vakantie voor elkaar. 
 
Toelichting op de formatie: 

• We starten ook komend schooljaar met 10 groepen. 

• Meester Danny heeft er voor gekozen na 9 jaar op Octa te hebben gewerkt om in de mobiliteit te gaan. Hij gaat aan de slag op basisschool 

Dichterbij. 

• Juf Foek gaat na 20 jaar werkzaam te zijn geweest op Octa met pensioen.  

• Juf Janine neemt binnenkort afscheid van Octa. We kunnen haar helaas niet meer opnemen in de nieuwe formatie. 

• Juf Romy had een tijdelijke aanstelling op Octa en ook van haar nemen we binnenkort afscheid. Zij gaat werken bij Accent scholengroep. 

• Binnenkort hoort u van ons op welke feestelijke wijze wij afscheid nemen van bovengenoemde collega’s.  

• We mogen onze nieuwe collega voor groep 6, juf Maike te Bokkel, verwelkomen en feliciteren met haar fulltime aanstelling.  

• Gezien de hoeveelheid oudste kleuters zijn er 2 groepen 3 ontstaan van 21 kinderen. Morgen (dinsdag) ontvangen de ouders van de huidige  

groepen 2 de indeling van de kinderen voor volgend schooljaar. 

• Omdat het aantal leerlingen van de huidige groepen 4 eigenlijk te klein is (een gemiddelde groep heeft ongeveer 27 leerlingen om de formatie 

dekkend te krijgen) hebben we de beide groepen samengevoegd tot 1 groep 5 van 35 leerlingen. 

• Om deze groep 5 te ondersteunen hebben we er voor gekozen om juf Ria 4 ochtenden in te zetten naast juf Suzanne.  

• Juf Lynn den Hertog, onze LIO-studente die dit schooljaar in groep 6 lesgeeft, komt t/m januari ’21 in groep 3B naast de juffen Anne-Marie 

Bosmann en Ingrid Lamers. 

• We zijn op dit moment op zoek naar een vervanger voor juf Fraukje Wieland. We vinden het fijn, dat juf Fraukje nu al een aantal momenten op 

school werkt met kinderen uit groep 7. 

• Juf Scarlett Hoekman, onze nieuwe intern begeleider, is 3 dagen per week op school.  
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• Juf Richelle Bosgoed is 4 dagen per week op school. 

• Juf Nicole Visser heeft iedere dinsdag geen lesgevende taken.  

• Zoals u begrijpt worden de lokalen heringedeeld en komen de grootste groepen in de grootste lokalen (behalve de kleutergroepen; die blijven 

waar ze nu ook zitten). 

 

Hieronder het overzicht: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: 

• In groep 7 werken juf Brunhilde en de invaller op woensdag om de week. 

• In groep 1/2B  werken juf Jolien en juf Jet op donderdag om de week. 

 
 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-2 a Daan Berentsen Daan Berentsen Daan Berentsen Daan Berentsen Daan Berentsen 

Groep 1-2 b Jolien Roelofsen Jet Immink Jet Immink Jolien Roelofsen 
Jet Immink 

Jolien Roelofsen 

Groep 1-2 c Nicole Visser Inge Reusen Nicole Visser Nicole Visser Nicole Visser 

Groep 3a Inge Reusen Robin Pieplenbosch  Robin Pieplenbosch Inge Reusen Inge Reusen 

Groep 3b Anne-Marie Bosmann Ingrid Lamers Ingrid Lamers Anne-Marie Bosmann Anne-Marie Bosmann 

Groep 4 Güll Apaydin Güll Apaydin Güll Apaydin Güll Apaydin Güll Apaydin 

Groep 5 Suzanne Migchelbrink Suzanne Migchelbrink Suzanne Migchelbrink Suzanne Migchelbrink Suzanne Migchelbrink 

Groep 6 Maike te Bokkel Maike te Bokkel Maike te Bokkel Maike te Bokkel Maike te Bokkel 

Groep 7 Brunhilde te Boekhorst Brunhilde te Boekhorst Brunhilde te Boekhorst 
Invaller* 

Invaller* Invaller* 

Groep 8 Imre Terwiel Imre Terwiel Imre Terwiel Imre Terwiel Imre Terwiel 

Intern 
begeleider 

- Scarlett Hoekman Scarlett Hoekman Scarlett Hoekman - 

Lkr. zorg 
groep 5 

Ria Menting Ria Menting Ria Menting Ria Menting - 

Lkr. zorg 
algemeen 

- - - - Robin Pieplenbosch 

Directie Richelle Bosgoed Richelle Bosgoed Richelle Bosgoed Richelle Bosgoed - 



Bag2School 
 

Certificaat van verdienste 
Dit certificaat is toegekend als erkenning van de persoonlijke inzet en participatie van de 

leerlingen, ouders en personeel bij het werven van fondsen ten behoeve van: 
Basisschool Octa 

 

In samenwerking met Bag2School hebben jullie: 
 Ingezameld: 608 kilo (vorige keer 536 kg.) 

Ter waarde van: € 182,40 
Dank u wel voor het inleveren van uw 

oude kleding. 
 
 

 

 

Schoolfotograaf  
 

Het is ons gelukt om voor de zomervakantie een schoolfotograaf in te huren. Een mooi moment om al die 

gekleurde gezichten van de kinderen op een fraaie foto te zetten. 

Vrijdag 3 juli komt de schoolfotograaf voor een groeps-, individuele- en broertjes/zusjesfoto (alleen 

broertjes en zusjes die op school zitten.) 

Via de schoolfotograaf krijgt u binnenkort meer informatie hierover. 

  

 



 

Aanbod jeugdgezondheid GGD NOG in schooljaar 2020-2021 

 

Ook in het schooljaar 2020-2021 is de jeugdgezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland er weer voor u en uw kind! 
 
Jeugdgezondheid en corona 
Ons werk volgt de recente maatregelen rondom de 1,5 meter maatschappij. In de zomer van 2020 werken we dit verder uit. 
U krijgt van ons altijd van tevoren bericht wanneer en waar wij u of uw kind uitnodigen voor een gezondheidsonderzoek, logopedische screening of 
een gesprek. Spreekuren van de jeugdverpleegkundigen worden via school bekendgemaakt. 
Chatten Elke werkdag van 19.00-21.00 uur kunt u chatten met één van onze jeugdverpleegkundigen of jeugdartsen over de opvoeding, gezondheid 
van uw kind. 
 
Vaccinaties 
De vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma gaan, in aangepaste vorm, gewoon door. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, krijgt u hier 
vanzelf bericht over. 
Alle kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 jaar worden een uitnodiging voor de DTP/BMR-prik, met 14 jaar voor de meningokokkenprik en meisjes in het 
jaar dat ze 13 worden voor de HPV-prikken. 
 
 

 



Inhalen gezondheidsonderzoeken schooljaar 2019-2020 
Door de uitbraak van het coronavirus en het sluiten van de scholen per half maart 2019, hebben wij niet alle gezondheidsonderzoeken kunnen 
uitvoeren. Wij onderzoeken momenteel welk alternatief we u en de kinderen kunnen bieden. 
 
Vragen 
Neem voor vragen over de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van uw kind contact op met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopedist van 
de school van uw kind. Of stuur een mail naar jgz@ggdnog.nl en vermeld daarbij hoe wij u kunnen bereiken en op welke school uw kind zit. Of kijk 
voor actuele informatie over de jeugdgezondheid en het coronavirus op www.ggdnog.nl  en op www.ggdsamengezond.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De komende dagen wordt een hittegolf 
verwacht, zeker in het oosten van het land. 
Als het buiten (soms meer dan) 30° is dan wordt 
het erg lastig en een beetje gevaarlijk om buiten 
te voetballen of een zandkasteel te bouwen in 
de zandbak. 
Natuurlijk zullen we op deze dagen ook naar 
buiten gaan, maar dat kan niet zonder dat de 
kinderen zich hebben ingesmeerd. Wij willen u 
vragen dat ook ’s morgens thuis te doen. Ook 
op school hebben wij zonnebrandcrème in huis. 
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