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SCHOOLONTWIKKELING 

Gedurende het jaar staan er meermaals studiedagen op de planning. Tijdens 
deze dagen zijn de kinderen vrij. Voor alle collega’s staan die dagen volop in 
het teken van ontwikkeling; collega’s ontwikkelen zichzelf m.b.v. scholing, 
collega’s werken aan het ontwikkelen van het onderwijs doordat ze actief 
betrokken zijn bij een leerteam en collega’s ontwikkelen het lesprogramma 
waarbij ze goed afstemmen op dat wat de kinderen in hun groep nodig 
hebben.  
Een mooie manier waarop één van onze kernwaarden; ‘ontwikkeling’ 
gedurende een heel schooljaar terugkomt.  

In oktober hebben we een extern trainer ontvangen die met ons aan de slag is 
gegaan met Kanjertraining. Hij heeft ons meegenomen in de nieuwste 
ontwikkelingen, motiverende werkvormen en we hebben met elkaar 
gesproken over de kracht van Kanjertraining.  
De tweede helft van die dag stond in het teken van de leerteams. Iedere 
collega maakt onderdeel uit van een leerteam. Hierbij kunt u bijvoorbeeld 
denken aan het leerteam ‘rekenen’ of ‘bewegend leren’. Ieder leerteam heeft 
de doelstellingen voor dit schooljaar bepaald. Zo stemmen we met elkaar af 
wat we op het gebied van schoolontwikkeling in één jaar willen bereiken. 

Het was een hele inspirerende dag. 

In november staat de studiedag in het teken van ‘begrijpend lezen’ en 
‘spelling’. Afgelopen week hebben de collega’s in de groepen 5 t/m 8 een 
extern trainer op lesbezoek gehad. Deze extern trainer heeft een les bekeken 
en de leerkrachten hebben daar feedback op gekregen. De trainer was erg 
enthousiast over wat hij gezien had. Tijdens de studiedag in november gaan 
we hiermee verder.  

Ook breekt er een tijd aan van 
feesten; Sinterklaas, Kerst en 
Oud&Nieuw staan alweer voor 
de deur. In deze nieuwsbrief 
leest u daar alvast wat meer 
over. 
  
Veel leesplezier! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 

 

Activiteiten 

 

14-11-2022 

Werkavond Sinterklaas 

 

17-11-2022 

Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

 

21-11-22 t/m 25-11-22 

Deze week facultatieve 

oudergesprekken  

 

05-12-2022 

Sinterklaas op school 

 

06-12-2022 

Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

 

22-12-2022 

Kerstviering op school 

 

23-12-2022 

om 12:00 uur start de kerstvakantie 

 

24-12-2022 t/m 08-01-2023 

Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://octa.nu/


   

Lavendelveld 23, 7006 SM Doetinchem, 0314-326807  Pagina 2 van 5 

   

 

 

FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN 

 In de week van 21 november vinden de facultatieve oudergesprekken plaats. Dat betekent dat niet alle ouders een 
uitnodiging voor een gesprek krijgen. De leerkrachten bekijken met welke ouders zij graag in gesprek willen. Ook u 
als ouder kunt het aangeven als er iets is waar u zich zorgen over maakt of als u ergens vragen over heeft. Ook u 
krijgt dan een uitnodiging om u in te schrijven voor een oudergesprek.  
Heeft u dus behoefte aan een gesprek omdat u een concrete vraag heeft? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden door 
uiterlijk vrijdag 11 november een parro-bericht te sturen naar de groepsleerkracht. We vragen u daarin vast aan te 
geven wat uw vraag aan de leerkracht is zodat hij of zij zich op het gesprek kan voorbereiden.  
 
Zowel de ouders die uitgenodigd worden door de leerkracht, als de ouders die zich zelf opgegeven hebben voor een 
gesprek ontvangen op maandag 14 november een uitnodiging via Parro om zich in te schrijven op één van 
gespreksmomenten. Deze gesprekken vinden op school plaats.  

SINTERKLAAS 

Vanaf vandaag kunnen alle kinderen weer gespannen voor de televisie via het sinterklaasjournaal bekijken of de Sint 
en zijn pieten dit jaar wel naar Nederland komen. Zoals ieder jaar zal er vast weer van alles gebeuren onderweg maar 
wij gaan ervan uit dat het ook dit jaar weer goedkomt en dat de Sint op zaterdag 12 november gewoon aan zal 
komen in ons land. Vanaf dat moment zullen we ook het sinterklaasjournaal op school gaan volgen. 
 
Ook starten dan bij ons op school allerlei activiteiten passend bij dit thema. Op maandagavond 14 november is er de 
jaarlijkse ‘werkavond Sint’ waarbij we ouders uit de groepen 1 t/m 4 vragen op school te komen helpen. We 
versieren dan de hal, er zijn werkzaamheden te doen om de Sint te ondersteunen en, indien er voldoende ouderhulp 
is, kunnen er ook nog versieringen in de klassen aangebracht worden. Heeft u zich nog niet opgegeven voor deze 
avond maar u bent wel beschikbaar en vindt het leuk om te komen helpen? U kunt zich middels een parro-bericht 
alsnog opgeven bij de eigen groepsleerkracht.  
 
In aanloop naar 5 december toe vinden er verschillende 
activiteiten plaats op school. Zo worden we ieder jaar verrast 
door de rommelpieten, wellicht komen zij ook dit jaar ergens 
in de nacht de school weer op de kop zetten?  
De Sint heeft van de kinderen in de groepen 5 t/m 8 hulp 
nodig; zij gaan dan ook een surprise maken, hiervoor gaan de 
kinderen lootjes trekken in de groep. Meer informatie 
hierover krijgen deze kinderen per brief mee naar huis.  
Vanaf donderdag 1 december mogen deze mooie surprises 
mee naar school zodat we ze weer prachtig tentoon kunnen 
stellen in de hal. Op die manier genieten we met zijn allen net 
even wat langer van deze prachtige knutselwerken.  
 
De pieten zijn wel erg benieuwd of al onze kinderen net zo 
goed als zij zijn in het klimmen op de daken en in het mikken 
van de cadeautjes in de schoorsteen. In de week van 21 
november gaan de kinderen dan ook aan de slag met 
Pietengym.  
 
Op maandag 5 december is het dan echt zover en brengt de Sint weer een bezoekje aan onze school. We hanteren 
deze dag de reguliere schooltijden. Ook het verzoek om deze dag uw kind gewoon een eigen tussendoortje, 
lunchpakketje en drinken mee te geven. Op deze dag zullen we Sinterklaas welkom heten bij ons op school, 
verzorgen de groepen 1 t/m 4 een mooi optreden voor de Sint en worden in de groepen 5 t/m 8 de surprises 
uitgepakt.  
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Heeft uw zoon of dochter een allergie? Overleg dan even met de groepsleerkracht, wellicht is het handig om wat 
extra vervangende traktaties op school af te geven. 
 
Op dinsdag 6 december zijn de kinderen vrij zodat zij lekker uit kunnen rusten van een gezellig sinterklaasfeest op 
school. De collega’s hebben die dag een studiedag op school. 
 

KERST - HERDERTJESTOCHT 

Ter voorbereiding op het kerstfeest op school werken ouders vanuit de oudervereniging samen met leerkrachten 
van school. Ook dit schooljaar zijn zij alweer druk bezig met het bedenken van een mooie manier om met elkaar stil 
te staan bij het kerstfeest. Hieronder volgt een bericht vanuit die werkgroep omdat we uw hulp goed kunnen 
gebruiken! 

Op dit moment zijn we als school en ouderraad druk bezig met de voorbereidingen voor een herdertjestocht door de 
wijk. Dit is een wandeling door de wijk op donderdag 22 december vanaf ongeveer 17:00 uur. Definitieve informatie 
volgt nog. U wandelt dan met uw gezin langs meerdere scènes uit het kerstverhaal. Deze scènes worden uitgebeeld 
door leerkrachten, stagiair(e)s en andere vrijwilligers. 

Om het allemaal mogelijk te maken, vragen we uw hulp. We hebben hulp nodig bij plekken langs de route en we 
kunnen uw hulp gebruiken als het gaat om de kleding die past bij het kerstverhaal.  

Hulp bij plekken langs de route: 

We denken aan onderstaande route. 

 

We hebben op deze route 5 plekken nodig waar een scène kan worden uitgebeeld. Woont u aan deze route en wilt u 
op deze middag/avond best uw oprit beschikbaar stellen (het zou fijn zijn als u dan ook ervoor kunt zorgen dat de 
plek verlicht/leuk aangekleed is), zou u dit dan kunnen aangeven bij uw leerkracht of per mail aan Brunhilde te 
Boekhorst, b.teboekhorst@pro8.nu . U hoeft dus niet zelf te spelen (mag uiteraard wel). 
 
 

mailto:b.teboekhorst@pro8.nu
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Kleding kerst 
In eerste instantie zullen spelers van de scenes proberen zelf kleding te regelen. Mocht dit niet lukken, dan geven zij 
dit aan en dan zou het fijn zijn als we mensen weten die eventueel kleding kunnen uitlenen (bijv. via een 
toneelvereniging of iets dergelijks). Heeft u hierin mogelijkheden, wilt u dit dan aangeven bij Brunhilde te Boekhorst, 
b.teboekhorst@pro8.nu ? 

In de volgende nieuwsbrief brengen we u verder op de hoogte van de wijze waarop wij stilstaan bij het kerstfeest. 

Alvast bedankt voor de hulp! 

NIEUWE COLLEGA 

Beste ouders/verzorgers en kinderen van basisschool Octa,  

Vorige maand ben ik, op 1 oktober, voor de duur van 1 schooljaar, 
begonnen op basisschool Octa. De eerste maand ben ik achter de 
schermen gestart met de voorbereiding van de ondersteuning in groep 
8. Na de herfstvakantie zijn mijn werkzaamheden voor en in de groep 
gestart. De maandag- en donderdagochtend ben ik gekoppeld aan groep 
8. De donderdagmiddag sta ik voor groep 7.  

Mijn naam is Renske. Op dit moment ben ik, met mijn man en onze twee 
zoons, nog even woonachtig in Zeddam. Rond carnaval hopen wij ons 
nieuwbouwhuis te betrekken in Stokkum. Aan de rand van het 
Montferlandse bos zijn wij het meest in ons element. Dichtbij de natuur, 
met onze dieren dichtbij familie en vrienden.  

Ik heb 14 jaar geleden mijn PABO- diploma gehaald en vanaf die tijd veel 
verschillende taken gedaan op mijn oude basisschool. Hier heb ik veel 
mogen leren. Nu was het tijd voor een zoektocht naar wat nieuws en 
passends en via een collega-directeur van Richelle ben ik met haar in 
contact gekomen. Ik kijk uit naar het werken met de kinderen op 
basisschool Octa. Met groep 7 en 8 heb ik inmiddels kennisgemaakt.  

 
Wellicht tot ziens op school.  

Renske Meijer-Kemperman 

COVID EN VERVANGINGEN 

Wellicht merkt u het in uw eigen omgeving ook alweer; de besmettingen lopen flink op. Gelukkig merken we dat de 
ziekteverschijnselen veelal meevallen en dat de meeste kinderen na 5 dagen quarantaine weer gewoon naar school 
kunnen komen. We hanteren hierin nog steeds hetzelfde protocol; heeft uw kind klachten passend bij het corona-
virus dan het verzoek een (zelf)test af te nemen. Bij een positieve testuitslag verblijft uw zoon of dochter 5 dagen in 
quarantaine. Is uw kind dan minimaal 24 uur klachtenvrij? Dan mag hij of zij weer naar school. In de tussentijd kan er 
thuis gewerkt worden aan de digitale oefensoftware. Via Zulu-Connect kan hier thuis op ingelogd worden.  
 
Ook bij leerkrachten merken we dat we niet vrij blijven van besmettingen. Ook zien we daar dat er regelmatig meer 
dan 5 dagen quarantaine nodig zijn voordat de leerkracht vrij is van de besmettelijke klachten. Helaas hebben we 
veelal te maken met een situatie waarin er geen invalleerkracht beschikbaar is. We volgen daarin ons 
vervangingsbeleid. Zo hebben juf Nicole, juf Scarlett en ikzelf al een dag een groep opgevangen, maar hebben we 
afgelopen week ook al een groep kinderen moeten verdelen over de andere groepen omdat er geen invallers meer 
waren en er ook geen overige collega’s op school aanwezig waren die de groep over konden nemen.  
 
De verwachting is dat we de komende periode veelvuldig te maken krijgen met dit soort situaties. Mocht het de 
groep van uw zoon of dochter betreffen dan ontvangt u hierover een bericht via Parro.  
  

mailto:b.teboekhorst@pro8.nu
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STICHTING BUGANALA 

 

Tikkie, jij bent ‘m ! 

Fatimatoe woont in Ebo Town, Gambia. Daar lopen veel kinderen op de 

vuilnisbelt: veel ouders hebben namelijk weinig of geen werk. 

Uitkeringen bij werkloosheid kent men in Gambia niet.  

Fatimatoe gaat gelukkig wel naar school, namelijk naar de Nursery School! 

Dit jaar houden we geen grote sponsoracties, maar we willen wel op een andere manier een bijdrage leveren aan de 

scholen in Gambia. Laten we samen Fatimatoe helpen, zodat zij naar school kan blijven gaan.  

Voor € 1,50 kan Fatimatoe één hele dag naar school.  Wie helpt ons om € 230,00 op te halen zodat Fatimatoe een 

heel jaar naar school kan?  

Via onderstaand tikkie van €1,50 kunt u Fatimatoe één schooldag cadeau doen. Meer mag natuurlijk ook, want ook 

de vriendinnen van Fatimatoe willen graag naar school.  

Link naar tikkie: 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hdRcRXlI3FtmtygDjSUB3jVQMHquhKH7 

Alvast heel erg bedankt! 

Doneren kan ook via NL50 INGB 0002 5192 77 t.a.v. Stichting Buganala. 

Deze actie vindt plaats op alle scholen van PRO8. Op de website van de Stichting Buganala  

(www.buganala.nu) kunt u meer lezen over de scholen in Gambia. Buganala is een stichting 

verbonden aan de scholen van PRO8 en zet zich in voor het onderwijs van kinderen in 

Gambia (West-Afrika). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 5 DECEMBER 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hdRcRXlI3FtmtygDjSUB3jVQMHquhKH7
http://www.buganala.nu/

