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Nieuws vanuit de Oudervereniging 

 

Ouderbijdrage  

De ouderbijdrage zal rond 7 oktober 2019 worden afgeschreven van uw rekening. 

Zou u hier rekening mee willen houden? De ouders die voor factuur per mail 

hebben gekozen, zullen dit ook rond die tijd krijgen.  

Naamswijziging oudervereniging “De Wegwijzer”  

Wij als oudervereniging willen graag de naam “De Wegwijzer” veranderen. De 

school heeft al enige tijd een nieuwe naam. En er zijn veel ouders op school die 

“De Wegwijzer” niet kennen. De naam van de ouderraad wordt veranderd in 

“Oudervereniging basisschool Octa”.  

Naamswijziging kan niet zomaar. Het gaat via de notaris en ouders moeten 

hiervan op de hoogte gesteld worden en ouders moeten bezwaar kunnen maken 

tegen de naamswijziging. Mocht u dus bezwaar hebben dan mag u mailen naar 

or.octa@pro8.nu. Graag voor 18-10-2019. 

Wilt u met ons meedoen in de Oudervereniging?  

De oudervereniging is op zoek naar een nieuw OR lid. Lijkt het u leuk actief een 

bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten die rondom school georganiseerd 

worden dan mag u een mailtje sturen aan: or.octa@pro8.nu . 
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DaVinci 

 

Thema’s DaVinci op school en thuis. 

Uw kind krijgt op onze school wereldverkenning volgens de methode DaVinci. Hij of 

zij krijgt iedere week wereldverkenning in de thema’s van DaVinci. Natuurlijk is het 

voor u fijn om te weten welke thema’s er op dit moment behandeld worden. 

Hieronder kunt u zien welk thema aan de orde is in de groep. 

Groep 4: Lang geleden; 

Groep 5: Het begin; 

Groep 6: Egyptenaren; 

Groep 7: Indianen; 

Groep 8: Maori. 

De methode DaVinci heeft ook DaVinci voor Thuis ontwikkeld: boeken, 

gespreksonderwerpen, ideeën voor films en spelletjes, tips voor uitstapjes.I 

In welke groep zit uw kind? Kijk op de speciale website naar suggesties voor thuis: 

www.davincivoorthuis.nl 

Vanuit de methode nodigen we u uit om: 

• Thuis met uw kind over een thema te praten. Per thema kunt u zien welke 

onderwerpen we behandelen als aanknopingspunt voor het gesprek. 
• U (weer) wat vaker te verwonderen! Heeft u een bijzondere vogel gezien? Of 

een mooi boek gelezen? Waar komt een regendruppel eigenlijk vandaan? 

Door uzelf te verwonderen en dit ook samen met uw kind te doen, zal uw kind 

zich ook blijven verwonderen. Op deze wijze stimuleert u uw kind om niet 

alleen op school maar ook samen met u op zoek gaan naar antwoorden. 
• Langer door te gaan met voorlezen. Veel ouders stoppen met voorlezen als 

hun kind zelf gaat lezen. Terwijl voorlezen juist heel goed is voor de band met 

uw kind! Bovendien leren kinderen zich sneller in te leven in andere mensen 

doordat ze zich inleven in de personages uit boeken. En door samen te lezen 

vergroot uw kind bovendien zijn woordenschat. 

 

            

http://www.davincivoorthuis.nl/


                                                

 

Opgave Montferlandrun 1-12-2019 

 

Ook dit jaar is er op 1 december 2019 de Montferlandrun. Wij hebben om 
organisatorische redenen besloten dit jaar niet via school in te schrijven.   
Inschrijven kan natuurlijk ook op eigen initiatief via de site: www.montferlandrun.nl   
U vindt hier de juiste informatie over waar u zich kan aanmelden/ opgeven voor 

deze run. Wij wensen diegenen die meedoen alvast heel veel sportieve voorpret 
en uiteraard blijven wij nieuwsgierig naar de resultaten! 
 

 
 

Even voorstellen 

 
 

Mijn naam is Meike Nusselder. Ik ben werkzaam als directeur op basisschool 

Dichterbij in de wijk Dichteren in Doetinchem.  

Aan mij is gevraagd om de dagen dat Petra afwezig is, haar hier op Octa  te 

vervangen/ ondersteunen. Dit doe ik graag en met alle plezier. Op dinsdag en 

donderdag zult u mij tegenkomen in de school.  

U kunt uiteraard gewoon bij mij binnen lopen en verder ben ik bereikbaar via de 

mail info@octa.nu of m.nusselder@pro8.nu. 

 

 
 

Hartelijke groet vanuit het team 
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