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Voorwoord 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Ik heb er al weer 3 weken opzitten op Octa als interim-directeur. Wat een geweldige school! 
Er is veel op orde, er staat een fantastisch team en de betrokkenheid van de kinderen en u als 
ouders mag een voorbeeld zijn voor vele andere scholen. 
Natuurlijk is er altijd iets te doen. Dat varieert van praktische zaken tot onderwijsinhoudelijke 
zaken.  
We hebben de teamkamer verplaatst van de hal naar de directiekamer. Er komt onder andere een 
planbord te hangen waar ook teamontwikkelingen op komen te staan. Zo kunnen we dagelijks 
iedereen op de hoogte houden van recente ontwikkelingen. Ook is er daardoor meer ruimte 
ontstaan in de hal. Het gebrek aan ruimte is iets waar we de komende periode ook aan zullen gaan 
werken. Binnenkort zal het schoolplein ook een kleine facelift krijgen. We storen ons enorm aan 
het zwarte zand dat dagelijks mee naar binnen wordt genomen. Ik zie leerkrachten dagelijks het 
lokaal stofzuigen en dat kan m.i. niet. Binnenkort worden de houtsnippers vervangen door wit val 
dempend zand. 
De 2 dagen dat Octa dicht is vanwege de landelijke staking (de BSO organisaties zijn op de 
hoogte) wil het team graag benutten door 2 studiedagen te organiseren. Op 30 januari hebben we 
een externe locatie uitgekozen, zodat we ook aan teambuilding kunnen doen. Op 31 januari zijn 
we wel op school en werken we aan allerlei onderwijsinhoudelijke zaken.  
In de komende periode zullen we u informeren over de ontwikkelingen die we als team doorlopen. 
 
Veel leesplezier. 
Prettig weekend, namens het team, 
 
Otto Vrijhof, interim-directeur 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
 
Er zijn nog best wat ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald hebben. Dit kan natuurlijk 
verschillende redenen hebben, maar zonder deze vrijwillige ouderbijdrage kunnen er geen 
activiteiten op school plaats vinden. Dit is natuurlijk jammer.  
Bent u het gewoon vergeten, dan is het misschien een handig om het via een automatische 
incasso te doen. U kunt dit via de mail or.octa@pro8.nu of via school laten weten. Is er een 
financiële reden laat het dan ook weten. U kunt altijd bij Otto, Nicole of mij aankloppen. We kunnen 
dan uitzoeken of u in aanmerking komt voor het meedoenarrangement of evt. iets anders regelen. 
Heeft u nog vragen mail dan naar or.octa@pro8.nu 
 
Met vriendelijke groeten, 
Sandra Dimmedal penningmeester 
 
En … 
 

De naam van de oudervereniging is per heden veranderd in oudervereniging basisschool 
Octa. 
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Carnaval op Octa 
 
Carnaval vieren we op vrijdag 21 februari van 8.30 uur tot 12.00 uur. Je mag in je 
mooiste carnavalsoutfit op school komen.   
Wie is dit jaar de prins? Over een aantal weken zullen we het weten.  
Even kort wat informatie over deze dag:   
  

• De schooldag duurt tot 12.00 uur, aansluitend begint de voorjaarsvakantie.  

• Je hoeft deze dag geen eten en drinken mee naar school te nemen. De kinderen krijgen 
ranja, cake en het zakje chips gaat mee naar huis. Uw kind mag ook nog zelf een 
tussendoortje meenemen.   
Mocht uw kind een allergie hebben, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht voor 14 februari en 
zelf voor iets vervangends zorgen.   

• We nemen geen confetti, speelgoedwapens en spuitbussen mee naar school, 
serpentines meenemen mag. Bij het dragen van een eng 
masker zou het kunnen dat deze in de klas blijft tijdens het 
carnavalsprogramma.    

• Ouders zijn vanaf 11.45 uur welkom op ons buurtplein 
voor de optocht.   
  

We maken er een gezellige, knotsgekke ochtend van en we 
zien jullie vrijdag 21 februari graag in jullie carnavalsoutfit op 
school!  
  
Werkgroep Carnaval.  
 

De Nationale Voorleesdagen 2020 
 
Deze week zijn “De Nationale Voorleesdagen 2020” gestart. 
Deze worden gehouden tot en met zaterdag 1 februari. 
Natuurlijk besteden wij in iedere groep aandacht aan voorlezen, maar zullen dit nu nog eens extra 
doen. 
Het boek “Moppereend” is verkozen tot prentenboek van het jaar 2020. Dit boek zal in de 
kleutergroepen ook aan de orde komen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook voor u als ouder/verzorger is het erg leuk om aan uw kind voor te lezen. 
Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor u als ouders. Voorlezen is 
niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk in de ontwikkeling van uw kind! 
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Samen staan we sterk 

 
"Samen staan we sterk" is een gedachte die tot de verbeelding spreekt. Overigens is het meer dan 
een mooie gedachte: zij wordt op vele plaatsen in de praktijk gebracht en vormt het hart van de 
activiteiten die samenwerkingspartners gezamenlijk opzetten. 
 
Sinds 2016 is de samenwerking tussen Stichting Het Timpaan Stichting voor Rooms-Katholiek 
Protestants-Christelijk Basisonderwijs Wehl en Nieuw Wehl (Het Timpaan) en de Stichting Primair 
Onderwijs Achterhoek bekrachtigd in een document en goedgekeurd door de Raden van Toezicht 
en de (G)MR-en van de beide stichtingen. 
 
Sindsdien heeft dit op vele terreinen vorm gekregen. Vanuit de wens om goed te blijven acteren 
binnen een sterk veranderende onderwijsomgeving hebben beide organisaties het voornemen om 
de volgende stap te zetten om te komen tot één organisatie. 
 
De komende maanden wordt dit onderzoek, samen met de Raden van Toezicht en de (G)MR-en 
nader vormgeven. 
 
 
 

  

 


