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Basisschool Octa 
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WELKOM 

De 6 weken zomervakantie liggen alweer achter ons.  Een zomervakantie 
waarin we even lekker bij konden 
komen van een intensieve periode van 
thuisonderwijs, onderwijs waarbij we 
maar de helft van de kinderen 
mochten ontvangen en tot slot de 
school nog weer ‘ouderwets’ gevuld 
met kinderen.  
We hopen dat iedereen heeft kunnen 
genieten van het zomerse weer, de 
gezelligheid van het ‘niets moet, alles 
mag’.  
De afgelopen week zijn de leerkrachten op school al druk bezig geweest met 
het inrichten van de lokalen, het maken van roosters en planningen en met 
het doorspreken van allerlei belangrijke afspraken. Wij zijn er weer klaar voor. 
Helaas moeten we ook nog steeds concluderen dat het Corona-virus nog 
steeds onder ons is en we daar ook de nodige maatregelen voor moeten 
treffen. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. 

Veel leesplezier! 
Namens het team van Octa, 
Richelle Bosgoed 

CORONA-MAATREGELEN 

We zullen ook de komende periode op dezelfde wijze verder gaan als we het 
vorige schooljaar geëindigd zijn. Hieronder vindt u een opsomming van de 
verschillende maatregelen: 
- Breng- en haaltijden:  
Groep 1 t/m 3 mag gebracht worden tussen 08.15-08.30. De 
kleuterleerkrachten ontvangen de kinderen buiten, ze gaan vervolgens direct 
naar binnen. Deze groepen mogen om 14:00 weer opgehaald worden.  
Groep 4 t/m 8 mag van 08.30-08.45 zelfstandig de school in. Zij mogen om 
14.15 uur weer naar huis.  
- Ouders zijn in de school nog niet toegestaan. De gesprekken zullen we ook de 

Activiteiten 

03-09-2020 

Nieuwjaarsreceptie voor ouders 

tussen 18.30-20.30 

 

Vanaf 07-09-2020 

Startgesprekken groep 3 t/m 8 

 

09-09-2020 

Groep 7 gaat naar het technieklokaal 

 

10-09-2020 

Groep 8 gaat naar het technieklokaal 

 

16-09-2020 

Groep 7 gaat naar het technieklokaal 

 

17-09-2020 

Groep 8 gaat naar het technieklokaal 

 

22-09-2020 

Nationale buitenlesdag 

 

23-09-2020 

Groep 7 gaat naar het technieklokaal 

 

24-09-2020 

Groep 8 gaat naar het technieklokaal 

 

29-09-2020 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

30-09-2020 

Start Kinderboekenweek 

 

 

 

 

 

 

 

https://octa.nu/


   

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

   

 

komende periode via Teams voeren.  
- Graag de kinderen thuis handen laten wassen voordat ze naar school komen. Op school wassen we de handen 
frequent (in ieder geval bij binnenkomst, voor het eten en drinken, na het buitenspelen en na iedere toiletgang).  
- Met natuurlijke ventilatie zorgen we de komende periode voor een voldoende luchtkwaliteit. Voor 1 oktober zal 
een externe partij bekijken of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om ook in de winterperiode te kunnen 
zorgen voor een voldoende luchtkwaliteit. 
- Heeft uw kind milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (38 
graden Celsius of hoger)? En/of heeft uw kind plotseling verlies van reuk of smaak? Laat uw kind testen en het kind 
blijft thuis tot de uitslag van de test bekend is.  
Heeft er iemand in het gezin koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis. 
Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft Iedereen in het huishouden thuis.  
Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de 
buitenschoolse opvang, als zij geen koorts of andere milde klachten hebben.   

- Activiteiten op school: 
Ook dit schooljaar zullen we per geplande activiteit bekijken of we die conform de maatregelen op een veilige 
manier vorm kunnen geven. We houden u hierover gedurende het komende schooljaar via de nieuwsbrief op de 
hoogte. In de derde schoolweek stond het schoolreisje van afgelopen schooljaar op de planning. In overleg met de 
O.R. hebben we ervoor gekozen om dit schoolreisje niet door te laten gaan. Gezien het verloop van het Corona-virus 
achten wij het niet verstandig nu met de kinderen op schoolreisje te gaan. De O.R. is aan het onderzoeken op welke 
wijze zij het geld van het schoolreisje terug kunnen storten. Verderop in het jaar staat het schoolreisje van dit 
schooljaar op de planning. Dan zullen we opnieuw bekijken of we die activiteit wel door kunnen laten gaan. Mocht 
ook dan de situatie aanleiding zijn tot het annuleren van het schoolreisje, dan zullen we in overleg met de O.R. 
bekijken of we een vervangende activiteit kunnen organiseren. 

EERSTE SCHOOLDAG 

Aanstaande maandagochtend staan we klaar om de kinderen weer te ontvangen. De kinderen zullen binnenkomen 
op een versierd plein om ze hartelijk welkom te heten. De leerkrachten van groep 1 t/m 3 staan tussen 08.15 en 
08.30 op het plein klaar. De kinderen uit die groepen kunnen zich bij hun eigen leerkracht melden en verzamelen 
zich buiten. Om 08.30 loopt de leerkracht van die groepen met alle kinderen naar het lokaal. Vanaf dinsdag mogen 
zij direct naar binnen. De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 heten de kinderen, net zoals alle andere dagen, 
welkom in hun eigen lokaal. Die kinderen kunnen dus tussen 08.30 en 08.45 direct naar binnen lopen en naar hun 
eigen lokaal gaan. Juf Richelle zal op het schoolplein staan om, indien het nodig is, kinderen op te vangen die de 
eerste schooldag toch wat spannend vinden.  

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Juist dit schooljaar vinden we het belangrijk om u als 

ouder/verzorger op verschillende momenten te ontmoeten. We 

kunnen dit momenteel nog niet in de school doen en daarom zijn 

we op zoek gegaan naar een alternatief. In de kalender heeft u al 

kunnen zien dat er op donderdagavond 3 september een 

nieuwjaarsreceptie zal zijn. Aanstaande maandag ontvangt u via uw 

kind een persoonlijke uitnodiging voor deze avond. We nodigen die 

avond in verschillende tijdvakken alle ouders/verzorgers uit, 

kinderen kunnen we helaas niet toelaten i.v.m. drukte. We vragen u 

dan ook om de agenda vrij te houden op donderdag 3 september 

tussen 18.30 en 20.30 uur. In de persoonlijke uitnodiging leest u 

binnen welk tijdvak u welkom bent.  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.confetti-coaching.nl%2Fwc-rolletjes%2F&psig=AOvVaw0ZtUb_72wAgHDPMqTlx0nM&ust=1598530667621000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODHuvbsuOsCFQAAAAAdAAAAABAM
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STARTGESPREKKEN 

De startgesprekken voor groep 3 t/m 8 zullen in de week van 7 september en in de week van 14 september zijn. 

Tijdens deze gesprekken is er ruimte voor een nadere kennismaking met de leerkracht(en) van uw kind(eren), 

daarnaast kunt u belangrijke informatie delen. Via Parro zult u een uitnodiging krijgen van de leerkracht. U kunt zich 

dan inschrijven op een tijdstip dat voor u het meest prettig is. De gesprekken zullen via Teams plaatsvinden en 10 

minuten duren. Mocht u zich willen voorbereiden op dit gesprek, in de bijlage vindt u een formulier dat daarbij te 

gebruiken is. 

GYM 

In overleg met de gemeente Doetinchem is er afgesproken dat de sporthal ‘De Bongerd’ weer gebruikt mag worden 

door de scholen. We starten direct in de eerste schoolweek met de gymlessen. Wij maken op woensdag en op 

vrijdag gebruik van de sporthal. Hieronder vindt u het gymrooster voor de komende periode. 

 

Gymrooster 2020-2021 

Tijd Woensdag Vrijdag 

08.30-09.15 Groep 8 Groep 8 

09.15-10.00 Groep 5 Groep 6 

10.00-10.45 Groep 6 Groep 4 

11.00-12.00 Groep 3B* Groep 3A* 

12.30-13.15 Groep 4 Groep 5 

13.15-14.00 Groep 7 Groep 7 

* De groepen 3 wisselen na de kerstvakantie van moment. 

Op woensdag maken we gebruik van een vakleerkracht bewegingsonderwijs van SportService Doetinchem. 

De groepen 3 t/m 5 lopen gezamenlijk naar de sporthal. De kinderen van groep 6 t/m 8 gaan met de fiets.  

HOOFDLUISCONTROLE 

Hoofdluis, ook in corona tijd.  

De hoofdluiscontroles op de basisscholen zijn gestopt door het Corona virus.  Maar hoofdluis blijft voorkomen bij 

kinderen en steeds vaker ook bij jongeren. Geen reden om in paniek te raken maar wel om het goed aan te pakken. 

Wat kun je doen om hoofdluis te voorkomen of te behandelen? Op de website https://www.rivm.nl/hoofdluis vindt 

u heel veel nuttige informatie over hoofdluis. Ook staan er filmpjes over hoofdluis herkennen, controleren op 

hoofdluis, en de behandeling.    

Heeft iemand in uw gezin last van hardnekkig hoofdluis? Vraag op school advies aan iemand van de 

hoofdluiswerkgroep. Of maak een telefonische afspraak maken bij de jeugdverpleegkundige verbonden aan de 

school van uw kind. De jeugdverpleegkundige kan met u meedenken en adviseren over het bestrijden van de 

hoofdluis.   
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LEESBOEK 

We hebben op school een prachtige collectie boeken. De komende periode nemen we de tijd 
om de bibliotheek goed op orde te brengen en een fijne plek te geven in de school. We 
kunnen dus nog niet direct starten met de uitleen van boeken. We willen alle kinderen van 
groep 3 t/m 8 dan ook vragen een leesboek van thuis mee te nemen waar ze de komende 
periode op school lekker in kunnen lezen. 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT UIT OP: MAANDAG 14 SEPTEMBER  

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.denhulster.nl%2Fcommunicatie%2Fcommunicatie%2Fleesboeken-lenen&psig=AOvVaw0xjrrmPprhfX2LO5sLSHMS&ust=1598625558246000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDmu7bOu-sCFQAAAAAdAAAAABAE
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Bijlage: Formulier Startgesprek 

 

 

 

 

➢ Thuissituatie 
 
  

 

➢ Welke talenten heeft uw 
kind  

 
  

 

➢ Hoe zit uw kind sociaal-
emotioneel in elkaar 
(karakter en gedrag) 
 

. 

➢ Hobby’s 
 
 
  

 

➢ Met wie en waar wordt er 
gespeeld 
 

➢ Wat voor een soort spel 
wordt er gespeeld 
 

➢  

 

➢ Leest het veel/weinig  
Thuis 

 

 

 

➢ Hoe is het 
computergedrag thuis 

 
 
 

 

➢ Gaat uw kind  met plezier 
naar school 

 
 

 

➢ Waar heeft uw kind de 
meeste hulp bij nodig 

 

 

➢ Welke vakken zijn 
favoriet 

 


