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Inmiddels werken we rustig naar het einde van het schooljaar toe. We hebben
de eerste week met toetsen erop zitten. Deze week worden in de groepen de
toetsen afgemaakt. De leerkrachten gaan dan weer volop aan de slag met het
maken van de rapporten en het doornemen van de toetsen. Ze bekijken welke
leerdoelen behaald zijn door de kinderen en aan welke leerdoelen nog
gewerkt moet worden.

Activiteiten
13-06-2022
Sportdag
15-06 t/m 17-06-2022
Groep 8 op kamp
20-06 en 21-06-2022
Studiedagen, alle kinderen vrij
22-06 t/m 29-06-2022
Fietsival
29-06-2022
Modderdag gr.1 t/m 3 en peuters
van peuterspeelzaal de
Kleitrappertjes

Deze leerdoelen worden opgenomen in het plan voor het nieuwe schooljaar.
Op de studiedagen van 20 en 21 juni worden deze plannen per groep verder
uitgewerkt en met het team besproken. Zo zorgen we voor een goede
overdracht tussen de leerkrachten.

04-07-2022
Afscheidsavond groep 8

In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over de sportdag van volgende
week maandag. We kijken uit naar een gezellige en sportieve dag.

07-07-2022
Kennismaken nieuwe groep

Veel leesplezier!
Namens het team van Octa,
Richelle Bosgoed

08-07-2022
Om 12:00 uur start de
zomervakantie!

SPORTDAG
Op maandag 13 juni is de sportdag.
Alle kinderen van Octa beleven deze sportieve dag op de velden van Sportpark
Zuid. De kinderen komen deze dag dus niet op school, tenzij het weer het niet
toelaat om buiten te sporten.
Mocht dit het geval zijn dan ontvangt u uiterlijk maandagochtend 07:30 uur
een bericht via Parro. We verwachten de kinderen dan gewoon op de
reguliere schooltijden op school waar de kinderen dan een normale lesdag
zullen hebben.

Lavendelveld 23, 7006 SM Doetinchem, 0314-326807

Pagina 1 van 3

Studenten van het Graafschap College organiseren een meerdaagse sportweek, waaraan Octa op maandag
deelneemt. De kinderen blijven met de eigen groep en leerkracht bij elkaar en gaan elke keer naar een andere
activiteit. De verschillende onderdelen worden door de studenten aangeboden.

Handig om te weten:
•

We verwachten de kinderen om 08:45 uur op het terrein van Sportpark Zuid (Sportweg in Doetinchem)
Vanaf 08:45 uur wachten de leerkrachten met een hesje aan op de trappen van het Graafschap College tot
alle leerlingen van hun groep er zijn. Vanaf daar lopen ze samen naar het eerste onderdeel.

•
•
•

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee op deze dag. De OR zorgt ook nog voor wat lekkers.
Bij warm/zonnig weer: Denk aan insmeren en extra drinken.
De onderbouw zit in de buurt van de Petanque-velden en de bovenbouw op de velden bij DZC in de buurt,
zie bovenstaande plattegrond.
De kinderen kunnen om 13.15 uur weer worden opgehaald bij de trappen van het Graafschap College. Wilt u
uw zoon of dochter afmelden bij de groepsleerkracht?

•
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•

Voor de kinderen die normaal gesproken naar de VSO/BSO gaan en wiens namen n.a.v. het parro-bericht
door hun ouders zijn doorgegeven, geldt dat zij meerijden met een aantal leerkrachten. De kinderen van de
VSO komen dus eerst op school en rijden vervolgens mee. De kinderen van de BSO rijden na de sportdag
mee met de leerkrachten richting school en worden daar net zoals op een normale maandag door de BSO
opgehaald.

We wensen de kinderen allemaal een fijne en sportieve dag toe. We bedanken de collega’s van SportID en de
studenten van het Graafschap College voor het organiseren van deze dag.

VERTREK JUF JET
Afgelopen week heeft juf Jet aangegeven volgend schooljaar niet meer werkzaam te zijn bij ons. Zij heeft een andere
baan; ze wordt docent op het Zone.College. Op die school komen haar hobby’s zoals koken en tuinieren mooi bij
elkaar en kan ze volop met haar passies aan de slag. Wij wensen Jet ontzettend veel plezier op haar nieuwe
werkplek.
Automatisch betekent dit voor ons dat wij op zoek gaan naar een nieuwe collega die ons team komt versterken.
Zodra bekend is wie de nieuwe leerkracht wordt, laten wij dit de groepen 1-2b en 1-2c weten.

OUDERGESPREKKEN
Vanaf 22 juni staan de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 op de planning. Hierbij zal het rapport van uw zoon
of dochter besproken worden. Deze gesprekken duren 15 minuten. Zoals u heeft kunnen lezen in onze
kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid blijven wij de mogelijkheid bieden om digitaal deel te nemen aan de
gesprekken. In de loop van deze week zullen we de gespreksplanner in Parro openzetten. Daarbij geven we per
dagdeel aan of de gesprekken op school plaats zullen vinden of dat de gesprekken via Teams zullen zijn. Let er dus bij
het inschrijven op of u fysiek naar school moet komen of dat het gesprek via Teams plaats zal vinden.

TE LAAT KOMEN…
Bij ons op school zijn de kinderen vanaf 08:15 uur welkom om binnen te komen. Ze hebben dan rustig de tijd om hun
jas op te hangen, hun koeltasje op te ruimen en aan de slag te gaan. De leerkrachten staan bij de deur klaar om de
kinderen welkom te heten. Om 08:30 uur start de dag. We verwachten dan van alle kinderen dat ze binnen zijn, hun
spullen opgeruimd hebben en klaar zijn om aan het werk te gaan.
We merken helaas dat ouders en kinderen steeds vaker te laat komen. Dit is voor het kind niet fijn, de klas is immers
al begonnen, maar voor de groep en de leerkracht ook niet. Hierbij dan ook het dringende verzoek om ervoor te
zorgen dat uw zoon of dochter op tijd op school is. Mocht het een keertje voorkomen dat u te laat bent, zorg er dan
voor dat uw kind rustig in de klas in gaat, vanzelfsprekend kunt u dan zelf niet meer mee de klas in.
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 4 JULI
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