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HOOR WIE KLOPT DAAR KINDEREN….  

Ineens vallen de bladeren van de bomen, is de klok verzet en tellen de 
kinderen alweer de dagen af tot aan Sinterklaas.  
 
Ook wij bereiden ons op dit moment voor op de sinterklaasviering en de 
kerstviering. Mooie momenten in het jaar waarin we samen vieren, samen 
plezier beleven en samen allerlei activiteiten ondernemen die net even wat 
anders zijn dan anders.  
 
Maandagavond 15 november vindt de jaarlijkse ‘Werkavond Sint’ weer plaats 
waarbij ouders van de groepen 1 t/m 4 onder andere helpen met het 
versieren van de school. Ook een mooi moment om elkaar weer te 
ontmoeten. De inschrijving hiervoor is inmiddels via Parro verstuurd.  
 
We wachten op dit moment ook de persconferentie van aanstaande dinsdag 
af om te bepalen op welke manier we de vieringen vorm kunnen geven. We 
houden u middels een aparte brief op de hoogte over de sinterklaasviering op 
vrijdag 3 december. Wat vast staat is dat het voor de kinderen een gezellige 
dag zal worden, waarbij we de reguliere schooltijden hanteren.  

 
Veel leesplezier! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 

OUDERGESPREKKEN 

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende momenten waarop 
oudergesprekken op de planning staan. We starten het schooljaar met 
startgesprekken waarin vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
persoonlijke doelen centraal staan. Na de toetsperiodes in januari/februari en 
juni vinden er gesprekken plaats waarin onder andere besproken wordt hoe 
het op leergebied gaat met de kinderen en in november is het soms fijn om 
een tussenbalans op te maken. Dit is niet voor ieder kind nodig, maar kan 
soms wel helpend zijn.  

Activiteiten 

 
15-11-2021 t/m 26-11-2021 

Oudergesprekken op uitnodiging 

 

15-11-2021 

Werkavond Sinterklaas 

Groepen 1 t/m 4 

03-12-2021 

Sinterklaasviering op school 

 

06-12-2021 

Studiedag; alle leerlingen vrij 

 

23-12-2021 

Kerstviering op school 

24-12-2021 

Om 12:00 uur start de kerstvakantie 

 

25-12-2021 t/m 09-01-2022 

Kerstvakantie 

 

10-01-2022 

PRO8-Dag, studiedag, alle leerlingen 

vrij 

 

 

 

 

 

https://octa.nu/
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In de week van 15 november en in de week van 22 november staan er gesprekken op de planning waar u als ouder 
voor uitgenodigd kan worden. Heeft u aan het begin van het schooljaar géén startgesprek gehad dan wordt u in 
ieder geval uitgenodigd. Ouders die wel een startgesprek hebben gehad worden incidenteel uitgenodigd.  
 
De inschrijving in Parro wordt dinsdag 2 november aan het einde van de dag opengezet.  
 

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID 

Op Octa beschouwen we communicatie en samenwerking tussen leerling, ouder, leerkrachten en school als het 
sleutelbegrip. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de maximale ontwikkeling van het kind. Dit doen we door 
middel van openheid náár elkaar, waardering vóór elkaar en vertrouwen ín elkaar. We hebben een kwaliteitskaart 
opgesteld waarin we beschrijven op welke manier we vormgeven aan de communicatie met ouders. Deze 
kwaliteitskaart is ook met de MR besproken en kunt u terugvinden op onze website; 
https://octa.nu/ouders/ouderbetrokkenheid  
 

VRIJWILLIGER BIEB/VOORLEZEN 

Om de beurt gaan de kleutergroepen op 
maandagmorgen naar de schoolbieb. Er wordt 
n.a.v. het thema in de groep een prentenboek 
voorgelezen, er wordt samen over het boek 
gepraat en als afsluiting bijvoorbeeld een 
bewegingsspelletje. De voorleesdames Gertrud 
en Ineke doen dit met veel plezier en de 
kinderen genieten elke keer weer! 

Nu is Ineke de komende periode afwezig. Wie 
wil haar vervangen en Gertrud helpen met 
kinderen uit de groep halen/terugbrengen, 
naambadges uitdelen, ....... Het is iedere 
maandag van 10.00 tot 11.30. 

Graag contact opnemen met juf Ingrid 

(i.lamers@pro8.nu)  
 

 

BAG2SCHOOL 

De vrijdag voor de herfstvakantie was er weer de mogelijkheid om oude kleding in te leveren. Inmiddels weten we 
dat er 670 kilo is opgehaald en dat is goed voor een bedrag van €201,-  
 
In maart zal er een nieuwe inzameling plaatsvinden. We maken dan ook bekend op welke wijze we het bedrag in 
zullen zetten.  
  

https://octa.nu/ouders/ouderbetrokkenheid
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KIVADA 

Beste ouders/verzorgers/broers/zussen,  

Sommigen zouden het bericht op onze socials al gezien hebben, maar helaas zijn er een aantal organisatieleden 
gestopt bij de KiVaDa de Huet. Daarom doen wij dringend een oproep om nieuwe mensen te werven. Het is namelijk 
zo dat als wij geen nieuwe mensen vinden KiVaDa de Huet helaas zal moeten stoppen.  
 
Dus vind jij het gezellig om ons team te komen versterken en ben jij 15 jaar of ouder neem dan contact met ons op. 
Dit kan via:  
- Facebook  
- Instagram  
- de mail: kivada.dehuet@gmail.com  

Ook voor eventuele vragen of een keer meekijken tijdens de vergaderingen, mag u altijd contact met ons opnemen! 

Veel liefs, 

Het KiVaDa team 

 

WERVING OPR 

De ondersteuningsplanraad (medezeggenschap) van het Samenwerkingsverband Doetinchem heeft behoefte aan 
versterking en is op zoek naar 5 nieuwe leden. De OPR is op zoek naar 2 leden voor de oudergeleding. In de bijlage 
deel ik met u de vacature.  
 

 
 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: DINSDAG 7 DECEMBER 

mailto:kivada.dehuet@gmail.com

