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Beste ouders/ verzorgers van basisschool Octa, 
 
Ik wil graag beginnen met u allemaal een gelukkig, gezond en enerverend 2020 toe te wensen.  
 
Voor de vakantie is mij gevraagd tot het einde van dit schooljaar interim-directeur te zijn van de 
basisschool Octa. Ik heb daar met veel plezier en motivatie ‘ja’ tegen gezegd! 
 
Mijn naam is Otto Vrijhof, woonachtig in Huizen en trotse vader van 4 kinderen. 
Ik heb 17 jaar als leerkracht en intern begeleider gewerkt in het SBO (Speciaal Basis Onderwijs).  
Ik vervolgde mijn loopbaan als ambulant begeleider voor kinderen met motorische problemen en 
langdurig zieke kinderen. Na deze prachtige periode ben ik directeur geworden van een basisschool 
in Almere. Na een periode van interim-directeur binnen deze stichting heb ik de stap genomen om 
als zelfstandige (ZZP) door te gaan als interim-directeur, coach en procesbegeleider binnen het 
onderwijs. Inmiddels heb ik in de afgelopen 12 jaar vele interim-opdrachten met veel succes mogen 
uitvoeren. 
Kernwaarden binnen mijn manier van leiding geven zijn: Verbinding, waardering, eigenaarschap en 
vertrouwen.  
Naast de onderwijsinhoud en de onderwijskwaliteit staat ouderbetrokkenheid bij mij centraal.  
De kunst is iedere keer weer om team en ouders (en zelfs kinderen) mee te nemen in een 
ontwikkeltraject en actief mee te laten denken en doen in de verandering. 
 
Ik zal gemiddeld 3 dagen per week op Octa aanwezig zijn. Meestal op wisselende dagen, zodat ik 
alle teamleden en ouders zoveel mogelijk kan ontmoeten. 
Voor de vakantie heb ik al kennis gemaakt met het team.  
 
Indien u vragen heeft dan kunt u altijd contact met mij 
opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Otto Vrijhof  
o.vrijhof@pro8.nu  
 
Noot: 
U bent het gewend iedere 2 weken de nieuwsbrief op donderdag te ontvangen. Ik werk echter niet 
altijd op de donderdag, dus soms komt de nieuwsbrief op een ander dag. 
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Onderwijsstaking op 30 en 31 januari a.s. 
 
Zoals u weken geleden al heeft kunnen lezen hebben de onderwijsbonden wederom een staking 
afgekondigd op 30 en 31 januari a.s. 
 
Werkdruk loopt op 
De nood in het onderwijs is in die tijd alleen maar toegenomen. De werkdruk loopt op en de 
kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Er zijn structurele oplossingen nodig. Zo lang die er 
niet zijn blijven wij structureel actievoeren. 
30 en 31 januari laten we weer van ons horen 
Het onderwijs leidt mensen op voor alle takken 
van de arbeidsmarkt in ons land en is simpelweg 
té belangrijk om niet voor op de bres te springen. 
Incidentele ‘oplossingen’ in de vorm van een 
eenmalig bedrag zetten geen zoden aan de dijk. 
Er moet een structurele aanpak komen. Alleen zo 
kan de klassengrootte worden beperkt, de 
werkdruk worden aangepakt en voldoende 
ondersteunend personeel worden ingezet. 
Wij vinden dat alle kinderen de aandacht en 
kansen moeten krijgen die ze verdienen. Die boodschap laten we op 30 en 31 januari dan ook luid 
en duidelijk horen! 
 
Binnen het team van Octa nemen we zo snel als mogelijk een definitief besluit of de school twee 
dagen de deuren dicht houdt. 
Wij houden u natuurlijk op de hoogte! 
 

Op het hoofd - een kriebeltje hier en wat jeuk daar... We kennen het! 
Een luis maakt het zich gemoedelijk op schone (kinder-)hoofden. 

 
Maar nee, dat pikken we niet! Dus steken we onze handen uit de mouwen, bewapenen we ons met 
kammen en zoeken we ze. 
Dat beest mag dan wel maar 0,25 -0,3 cm groot zijn, maar wij verzekeren je: we vinden het! 
Dat het een smerig karweitje is, klopt niet! Of vind jij het vies om een kind een aai over zijn bolletje 
te geven? Precies! Het is hetzelfde kind met hetzelfde haar dat we doorzoeken. Het clubje 
luizenouders op de Octa is daarbij ook nog eens een tof en gezellig groepje. De tijdsinvestering is 
gering, vooral als de groep betrokken ouders blijft groeien! Je leert ook nog eens meer kinderen, 
ouders en leerkrachten kennen dan alleen die uit de klas van je eigen kind. Aansluiten bij de 

luizenouders is dus strikt genomen de leukste manier om betrokken te raken bij school!        
Zoals bij de meeste dingen in het leven moet je dat natuurlijk 
eerst zelf ervaren voor je een keuze maakt. Dus kom 
vrijblijvend een keertje meedraaien. Leer je ons eerst kennen 
en besluit je daarna pas of je structureel wilt aanhaken bij de 
controles.  
 
Je denkt, hoe dan? Nou makkie! Mail naar o.vrijhof@pro8.nu, 
vraag de leerkracht van je kind of spreek één van ons even aan 
op het plein! Samen houden we de school luizenarm! HOPPA! 
#velehandenmakenlichtwerk 

Tot snel.      
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