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5 december 

 

Sinterklaasfeest op 5 december 

 

Op donderdag 5 december vieren we Sinterklaas. De kinderen die willen, mogen 

verkleed als Sint of Piet op school komen. De kinderen mogen eerst naar binnen 

om hun tas weg te brengen en de klas in te gaan. De jas houden we voor het 

gemak aan. De kinderen gaan gezamenlijk als groep naar buiten om Sinterklaas 

en de Pieten te ontvangen. Alle ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en andere 

belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij buiten aanwezig te zijn. 

De kinderen van de bovenbouw kunnen hun surprise inleveren op woensdag 4 

december tussen 14.00 uur en 15.00 uur of op donderdag 5 december tussen 8.10 

uur en 8.20 uur. 

Op deze dag krijgen de kinderen een speculaasje en ranja van de Ouderraad. Er 

is ook nog schoolfruit die dag. Graag de lunch, net als anders, meegeven; het 

Sinterklaasfeest is om 14.00 uur afgelopen. 

 

Oproep oudervereniging 

 

  

Wilt u met ons meedoen in de oudervereniging? De oudervereniging is op zoek naar 

een nieuw OR lid. Lijkt het u leuk actief een bijdrage te kunnen leveren aan de 

activiteiten die rondom school georganiseerd worden dan mag u een mailtje sturen 

aan: or.octa@pro8.nu  

 

Heeft u jongere kinderen die nog niet op school zitten dan mogen zij  tijdens 

activiteiten op school waarbij u als ouders meehelpt, gewoon meekomen naar 

school. Ongeveer 6x per jaar vergaderen we op school. De OR helpt o.a bij 

activiteiten rondom sinterklaas, kerst, carnaval, pasen en schoolreis. 

 

 

Bag to2 school actie 
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De actie heeft het volgende bedrag opgebracht, wat helemaal ten goede komt 

aan onze leerlingen. 

 

 

Dit certificaat is toegekend als erkenning van de persoonlijke inzet en participatie 

van de leerlingen, ouders en personeel bij het werven van fondsen ten behoeve 

van: 

Basisschool Octa                                                              

In samenwerking met Bag2School hebben jullie: 

Ingezameld       :  536 kilo 

Ter waarde van: €160,80 

 

 

 

 

 

 

Inleveren van lege batterijen en frituurvet 

 

Lege batterijen en frituurvet kunt u op school inleveren. Voor elke ingeleverde kilo 

batterijen krijgen we een spaarpunt van Stibat (dit is een organisatie die de 

inzameling voor lege batterijen in Nederland coördineert.) Met die spaarpunten 

kopen we weer spullen voor school. Dit geldt ook voor het frituurvet. De box waar 

u de batterijen kunt inleveren staat naast de deur van de hoofdingang. Voor 

inleveren van frituurvet graag even vragen naar meester Paul. 

Alvast bedankt 

Team Octa 

 

 

 

Fruit op school 

 

Leverancier van ons schoolfruit is: Boekel AFG 

 

 

 



 kerst 

 

Vanaf maandag 9 december starten we op school met het thema Kerst. Vanaf deze 

dag kunt u zich ook inschrijven voor het maken van een gerecht. Bij elke groep hangt 

een kartonnen gerechtenboom. Daarop kunt u aangeven wat u eventueel wilt 

maken voor de groep. 

 

Op woensdagochtend 18 december gaan we kerstbakjes maken. Wilt u uw 

kind(eren) het volgende meegeven: een bakje gevuld met vochtig en op maat 

gesneden steekschuim en kerstgroen, een kaars en versieringen. Graag in een plastic 

tas met de naam erop.  

 

Verder is het de bedoeling dat de kinderen op woensdagochtend 18 december 

alvast hun bord, beker en bestek voor het kerstdiner mee naar school nemen. Ook 

weer graag in een plastic tas met daarop de naam van het kind.  

 

Op donderdag 19 december vieren we het kerstfeest. Alle belangrijke dingen hebben 

we even op een rijtje gezet: 

 

 Het kerstverhaal zal opgevoerd worden voor de kinderen van de school. 

De kinderen hoeven deze dag alleen iets te eten/drinken mee te nemen voor de   

lunch. Om 10.00 uur krijgen ze iets te drinken en te eten van school. 

Heeft uw kind een allergie of verdraagt het sommige producten niet goed, wilt u 

hierover dan contact opnemen met de leerkracht. Samen kan dan gezocht worden 

naar een alternatief. 

Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij. 

Vanaf 16.45 uur zijn de kinderen weer welkom op school voor het kerstdiner. Tevens 

kunt u dan de gerechten naar de groep van uw kind brengen. Het diner duurt van  

17.00 uur tot 18.15 uur.  

Vanaf 17.00 uur is er voor ouders/verzorgers op ons buurtplein een kleine versnapering 

en een drankje te nuttigen. Aansluitend kunt u de kinderen meenemen naar huis. 

 

Op 9 december zoeken wij nog ouders die kunnen helpen om de school in kerstsfeer 

te brengen. We beginnen om 12:00 uur. 

 

Op vrijdag 20 december willen we de kerstspullen weer opruimen. Ook hierbij kunnen 

we weer hulp gebruiken. We starten met opruimen om 8.30 uur. U bent van harte 

welkom!  

Om 12.00 uur begint dan de kerstvakantie 

 

Alle hulp is welkom en gezellig!               


