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NIEUWSBRIEF 
7 MAART 2022 
 

Basisschool Octa 
 

www.octa.nu 

  

MET EEN POSITIEVE BLIK RICHTING DE LENTE 

De voorjaarsvakantie zit er weer op. We hebben kunnen genieten van 
heerlijke, zonnige dagen. We hebben nog nauwelijks te maken met Corona 
maatregelen waardoor het weer mogelijk was om gezellige bezoekjes bij 
familie of vrienden te plannen of lekker een dagje uit te gaan.  

Waar we dus aan de ene kant hebben kunnen genieten van deze vrije dagen, 
kennen we inmiddels ook de realiteit van een serieuze oorlog op nog geen 
3000 km van ons huis. We kunnen ons dan ook voorstellen dat er kinderen zijn 
die zich daar zorgen over maken.  

Het spreekt voor zich dat we daar op school aandacht voor zullen hebben. We 
bespreken de actualiteiten altijd al in iedere groep en zullen ook zeker nu oog 
hebben voor het sociale welbevinden van onze kinderen. Mocht er behoefte 
zijn aan bijvoorbeeld een extra gesprek dan kan dit zeker.  

Aan de andere kant blijven we ook graag realistisch en optimistisch. We gaan 
de lente met een positieve blik tegemoet. De anderhalve-meter-regel en de 
mondkapjes zijn verdwenen en er is weer veel ruimte elkaar te ontmoeten. 
Dat is fijn voor onze kinderen, ouders en collega’s. De school wordt weer een 
belangrijk onderdeel van de sociale omgeving en dat is een fijn gevoel!  
 
Ook nu weer veel leesplezier! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 

HOE ZAT HET OOK ALWEER? 

De Corona maatregelen veranderen in een snel tempo. Landelijk zijn er een 
aantal data waarop er versoepelingen plaats gevonden hebben en op school 
zijn er dan ook weer allerlei data om rekening mee te houden. Begrijpelijk dat 
er vanochtend dan ook wat verwarring ontstond bij sommige ouders.  

Hieronder nog even op een rij: 

Vanaf vandaag, maandag 7 maart: 
- Is het niet meer noodzakelijk om mondkapjes te dragen en hoeven we ook 
geen afstand meer te houden tot elkaar. 

Activiteiten 

 

07-03 t/m 18-03 

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Voorlopig adviesgesprekken groep 7 

16-03-2022 

Als school zijn wij stembureau voor 

de gemeenteraadsverkiezingen 

29-03-2022 

BAG2SCHOOL 

31-03-2022 

Studiedag, alle kinderen zijn vrij  

15-04-2022 

Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij  

18-04-2022 

2e Paasdag, alle kinderen zijn vrij  

 

22-04-2022 

Schoolreisje groep 1 t/m 7 

 

25-04 t/m 08-05 

Meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://octa.nu/
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- Zijn de ‘bubbels’, de zogenaamde cohorten verdwenen dus onze kinderen kunnen weer gezellig met verschillende 
groepen tegelijkertijd buitenspelen, in de hal werken of groepsdoorbroken activiteiten doen. 
- Mogen de ouders van kinderen in de groepen 1-2 bij het ophalen van hun kind om 14:00 uur weer op het plein 
wachten. We gebruiken hiervoor het stuk plein tot aan de grote boomstammen (het gedeelte met het 
voetbalveldje). 

Vanaf maandag 21 maart: 
- Mogen kinderen weer naar binnengebracht worden op de manier zoals beschreven in de brief van 21 februari. Ook 
is het vanaf dat moment weer mogelijk om fysieke ouderavonden en gespreksavonden te organiseren. Hoe we dat 
aanpakken staat ook beschreven in de brief van 21 februari.  

TRAKTEREN 

Als je jarig bent dan vieren we een feestje! Het is weer mogelijk om zelfgemaakte traktaties mee te nemen naar 
school. We vragen u wel om de traktaties klein te houden, het is echt een extraatje en het is niet de bedoeling dat 
het een hele extra maaltijd wordt voor de kinderen.  

KIES JE SPORT 

Het is weer tijd voor Kies je Sport! Kies je Sport is voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen uit de 
gemeente Doetinchem (Doetinchem, Gaanderen en Wehl). 

Door Kies je Sport kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten. Kinderen die nog geen sport doen, 
maar ook kinderen die al wel een sport doen en eens een andere sport willen proberen, kunnen meedoen. Kinderen 
kunnen een sportcursus kiezen en trainen dan 3 of 4 keer mee bij de vereniging. Kinderen mogen aan meerdere 
sportcursussen mee doen. 

Dit jaar maar liefst de keuze uit: 

· 30 verschillende sporten 

· 40 sportverenigingen/aanbieders 

· 110 sportcursussen 

Inschrijven is mogelijk tussen 23 februari en 18 maart via www.sportpas.nl/doetinchem. De trainingen vinden plaats 
tussen 28 maart en 24 april. 

Tussen 21 en 25 februari worden de Kies je Sport boekjes uitgedeeld en krijgt jouw zoon/dochter het boekje mee 
naar huis. Lees het boekje door en kijk of er een geschikte sport tussen zit. 

Voor wie? Voor alle kinderen uit Doetinchem, Gaanderen en Wehl uit groep 3 t/m 8. 

Kosten? De kosten zijn €5,- per cursus (3 of 4 trainingen). Dit bedrag dient bij de eerste training contant aan de 
sportvereniging te worden betaald.  

Hoe werkt het? Op de website: www.sportpas.nl/doetinchem staan de verschillende sportcursussen beschreven 
waaruit je kunt kiezen. Kies een sport die jij graag wilt uitproberen en schrijf je in. 

Meer informatie?  
Heb je vragen of wil je meer informatie over de sport of cursus? Neem dan contact op met: 

Kirsten Boshoven  
T: 06 – 41 33 12 67  
E: kirsten.boshoven@sport-id.nl 

 

 

mailto:kirsten.boshoven@sport-id.nl
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KOELTASJES 

Bij de start bij ons op school krijgt ieder kind een blauw koeltasje. We verzoeken jullie ook deze te blijven gebruiken 
of anders gebruik te maken van een koeltasje van een vergelijkbaar formaat zodat we ook voor alle koeltasjes plek 
blijven houden bij de kapstokken.  
Wij kopen de blauwe koeltasjes in op school en kunnen u die dan ook voordelig aanbieden. Wel heeft de leverancier 
de prijs aangepast waardoor we daar nu €3,- voor in rekening moeten brengen. Koeltasjes zijn te koop bij meester 
Paul. Graag gepast betalen.  

ONDERSTEUNINGSPLANRAAD 

 
 

Wil jij meepraten over passend onderwijs in jouw regio? 

  
De Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Doetinchem (basisonderwijs) is op zoek naar 
meerdere nieuwe leden.  

  
De meeste kinderen kunnen de basisschool zonder problemen doorlopen. De school waar een kind is 
ingeschreven, biedt de hulp en ondersteuning die een kind nodig heeft. Als er meer nodig is en de school dit niet 
zelf kan, zoekt deze school samen met de ouders naar een oplossing. Dat kan binnen de eigen school zijn met 
extra ondersteuning, op een andere basisschool of in het speciaal (basis)onderwijs. De school zorgt er samen met 
de ouders/verzorgers voor dat een kind op de beste plek komt en dat een kind het onderwijs krijgt dat bij hem of 
haar past. Het samenwerkingsverband helpt hierbij.   
  
Waarom hebben we jou nodig?  
Alles draait om passend onderwijs, daarom vinden we het heel belangrijk dat jij met ons meedenkt. Of het nu 
gaat om het speciaal basisonderwijs of het reguliere basisonderwijs, hoe meer verschillende invalshoeken, hoe 
beter. Wij zoeken ouders/verzorgers van leerlingen én personeelsleden die werkzaam zijn in het basisonderwijs 
binnen het samenwerkingsverband Doetinchem.  

    

In december verwelkomden we Danny, Laurien, Bertine en Engelbert, onze enthousiaste nieuwe leden!  
Toch we blijven op zoek naar nieuwe leden! Voor de oudergeleding én voor de personeelsgeleding.   

  
Wat is de OPR?  
Het samenwerkingsverband (SWV) Doetinchem helpt de scholen binnen de regio om niet alleen op papier, 
maar juist in de praktijk passend onderwijs te bieden. Veel van het geld dat de overheid wil uitgeven, wordt 
beschikbaar gesteld aan het samenwerkingsverband. Voor het goed volgen van het SWV, is er de 
ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is binnen het samenwerkingsverband het hoogste niveau van 
medezeggenschap. Als je lid bent van de OPR praat je dus mee over alles wat met passend onderwijs te 
maken heeft.  
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In ons samenwerkingsverband zijn 14 
schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor 
ruim 11.000 leerlingen binnen het primair 
onderwijs. Dit zijn 62 basisscholen, 3 speciaal 
(basis) onderwijs scholen. De OPR bestaat uit 10 
leden. Deze leden vertegenwoordigen alle 
leerlingen binnen het samenwerkingsverband.  

  
De OPR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. In deze vergaderingen komt alles aan de orde wat met passend 
onderwijs te maken heeft. Het belangrijkste hierin is het ondersteuningsplan. Verder bespreken we de 
begroting en jaarrekening en de besteding van de financiële middelen.  
  
Ben jij ons nieuwe OPR lid?  
Als je ouder/verzorger bent, kun je zitting nemen in de OPR zolang je een kind in het basisonderwijs hebt. Als 
je personeelslid bent, kun je zitting nemen in de OPR als je - minimaal 6 maanden - een vast dienstverband 
hebt bij een (school)bestuur binnen het SWV Primair Onderwijs Doetinchem. Als jij interesse hebt in passend 
onderwijs, ben je van harte welkom! Aanvullende kennis is niet nodig.  
  

• Voor de oudergeleding vragen we je in het bijzonder te reageren als je kind op een school buiten 
Doetinchem zit.  
• Voor de personeelsgeleding zoeken we mensen vanuit alle geledingen.  

  
Als je lid wordt van de OPR, doe je dat in principe voor 4 jaar. Op deze manier zijn er altijd genoeg leden met 
ervaring. Er staat een kleine vergoeding tegenover.  
  
Voel jij je betrokken bij het onderwijs en is de school van je kind(eren) of waar je werkt onderdeel van het 
SWV Doetinchem, kom dan vooral eens mee vergaderen.   
   
Wil je meer informatie of je kandidaat stellen voor de OPR, kun je reageren  door een email te sturen naar de 
OPR: opr@swvdoetinchem.nl We lezen hierin graag wat jouw motivatie is om in de OPR te gaan, of je 
ouder/verzorger of personeelslid bent en van welke school je komt.  
Kijk ook eens  op de website van het SWV Doetinchem PO: 
https://www.swvdoetinchem.nl/organisatie/ondersteuningsplanraad-opr  
  
We kijken uit naar je reactie!  
  
Hartelijke groet,  
mede namens de leden van de OPR,  
  
Maddy Bovens  
Voorzitter OPR  

 

BAG2SCHOOL 

Ook richting het voorjaar zullen wij weer deelnemen aan een BAG2SCHOOL actie. Zet vast de volgende datum in uw 
agenda: dinsdag 29 maart 2022. Helpt u ons ook weer mee een mooi bedrag in te zamelen door ouder nog 
bruikbare kleding/textiel in te leveren? Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen maar ook lakens en 

mailto:opr@swvdoetinchem.nl
https://www.swvdoetinchem.nl/organisatie/ondersteuningsplanraad-opr
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dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden; 
www.bag2school.nl.  

Dit schooljaar zullen we met de opbrengst van beide inzamelingsmomenten (najaar en voorjaar) nieuwe schoolshirts 
aanschaffen! 

KIGO BIJEENKOMSTEN (KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS)  

Binnenkort start buurtplein weer met zes bijeenkomsten voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of nog 

gaan scheiden. Ook als ouders al langere tijd gescheiden zijn, kunnen kinderen soms nog moeite hebben met 

bepaalde zaken. Bijvoorbeeld met de verschillende regels in verschillende huishoudens of het gevoel hebben te 

moeten kiezen tussen de beide ouders 

Onder de specialistische begeleiding van Jeugd- en gezinswerkers wordt er op een speelse manier praktische 

handvatten gegeven om kinderen sterker in hun schoenen te laten staan en beter leren om te gaan met diverse 

situaties. 

De eerstvolgende KIGO (kinderen van gescheiden ouders) groep zal in het voorjaar van 2022 (week 19 , 9 mei) weer 

gaan starten. Dit is een groep waar kinderen van 7 tot en met 12 jaar op een laagdrempelige manier ervaringen 

uitwisselen en begrip vinden bij elkaar. Daarnaast spelen wij tijdens de bijeenkomsten spelletjes en behandelen wij 

verschillende thema’s rondom scheiden. 

In week 17/18 zullen de kennismakingsgesprekken met ouders worden gehouden. Vanaf 10 mei zal er iedere 

dinsdagmiddag, gedurende 6 weken, van 15:00 tot 16:00 uur een KIGO bijeenkomst zijn. De laatste bijeenkomst zal 

plaatsvinden in week 24, op dinsdag 14 juni. In diezelfde week zullen ook de eindgesprekken zijn. Ook wordt er 

halverwege de KIGO bijeenkomsten een ouderbijeenkomst georganiseerd om te vertellen wat het met kinderen doet 

als hun ouders gaan scheiden. 

 De eerstvolgende KIGO vindt plaats op De Zuwe (De Huet). 

Met vriendelijke groet, 

Buurtplein Doetinchem 

 

Kijk op www.buurtplein.nl voor meer informatie of om je kind aan te melden. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief zitten flyers voor ouders en kinderen met informatie over KIGO. 

JEUGD- EN GEZINSWERKER BUURTPLEIN 

Even voorstellen  

Ik ben Evelien van den Breemen, werkzaam als jeugd- 

en gezinswerker bij Buurtplein in Doetinchem. Als 

jeugd- en gezinswerker ben ik contactpersoon voor 

basisschool Octa en de peuteropvang op deze locatie.  

De jeugd- en gezinswerker:  

- Is er voor alle vragen over opvoeden en opgroeien  

- Ondersteunt kinderen en ouders op alle 

http://www.bag2school.nl/
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levensgebieden zoals opvoeden, financiën maar ook huisvesting 

- Kijkt samen met ouders naar een veilige opvoedsituatie  

- Kan zelf specialistische hulp inzetten indien nodig  

- Is aanspreekpunt voor ouders en betrokken hulpverleners  

Voor wie:  

- Ouders, kinderen en jongeren  

- De jeugd- en gezinswerker werkt samen met de school, het consultatiebureau, organisaties in de buurt, 

zorgaanbieders en de huisarts  

- Het contact verloopt altijd met toestemming van u als ouders  

Wanneer:  

Dit schooljaar ben ik tijdens de inloop op dinsdagochtend aanwezig op school. (Vanaf 22 maart 2022) 

U kunt mij ook telefonisch of via e-mail bereiken.  

Kosten / verwijzing:        

Zonder verwijzing en kosteloos. 

Evelien van den Breemen             

@: e.vandenbreemen@buurtplein.nl  

☏: 06 – 135 366 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 4 APRIL 
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