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THEMAKRANT 
Om u te informeren over wat er in de klas gebeurt is er de themakrant. Middels deze krant nemen 
we u mee in de thema’s. Zo bent u op de hoogte van wat de bedoeling bij een thema is.  
Bij deze nieuwsbrief vindt u het nieuwste exemplaar, met daarin informatie over: 

Groep OBB - Thema ‘Wij maken een dinomuseum’. 
Groep 5-6 - Thema ‘De onderwaterwereld’. 
Groep 7-8B - Thema ‘Wij richten een politieke partij op’. 

 
NIEUWS UIT DE MR 
De MR is gestart met een onderzoek naar een mogelijke, structurele invoering van het 
continurooster op Octant voor in de toekomst. In het kader van dit onderzoek zullen wij o.a. 
inventariseren hoe ouders hier tegenaan kijken. U hebt hierover een bericht ontvangen via PARRO. U 
kunt tot 14 maart de vragenlijst invullen. Hieronder nogmaals de tekst die meegestuurd is in het 
bericht. 
 

Beste ouder(s)/ verzorgers,  
De Medezeggenschapsraad (MR) van Octant doet onderzoek naar de wensen en 
mogelijkheden met betrekking tot het wijzigen van de schooltijden.  
In de bijlage van het verstuurde bericht vindt u een brief waarmee we u over dit onderzoek 
informeren. De eerste (zichtbare) stap in ons onderzoek is peilen of er onder de 
ouders/verzorgers voldoende draagvlak is voor een continurooster.  
In de brief is een link naar een vragenlijst opgenomen.  
We zouden het zeer waarderen als u de vragen wilt beantwoorden, reageren kan tot en met 
14 maart 2021. Als u vragen heeft schroom dan niet om een van de MR-leden aan te spreken 
of een bericht te sturen naar mroctant@gmail.com.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

KALENDER 
12-03 Nieuwsbrief 
16-03 PETZ 
17-03 Landelijke verkiezingen 
23-03 OR-vergadering 
26-03 Nieuwsbrief 

In deze nieuwsbrief: 
 

• Themakrant  

• Nieuws uit de MR 

• Verbouw Blauwe Ring 89 

• Gymzaal  

• Cito eindtoets 

• Schooltijden  

• Quarantaine  
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VERBOUW 
Na het slopen is het opbouwen, schilderen, stucen begonnen. Kortom het verfraaien en 
opkalefateren van het gebouw. Je ziet een wezenlijk verschil met hoe het was. Al werkende lopen we 
nog tegen een aantal zaken op. Die worden zo goed mogelijk opgelost. Belangrijk is dat we op koers 
liggen qua tijd. Zo ontstaat zo zoetjes aan een eigentijdse inrichting van het schoolgebouw. 
 

GYMZAAL 
De gymzaal wordt komende week gebruikt als stemlokaal. Dat betekent dat we er als school geen 
gebruik van kunnen maken. Voor de gymlessen op donderdag geldt dat die, uiteraard als het weer 
het toelaat, buiten zullen plaatsvinden. Wilt u hier rekening mee houden qua kleding. De kinderen 
worden er woensdag nog even aan herinnerd. 
 

CITO-EINDTOETS 
De kinderen van groep 8 hebben vandaag de informatiefolder over de eindtoets meegekregen.  
Op Octant wordt de papieren versie afgenomen. De toets is gepland op 20 en 21 april. 
 
SCHOOLTIJDEN 
Afgelopen maandag is er een nieuwe persconferentie geweest. Daarin hebben we gehoord dat er ten 
aanzien van het Coronabeleid geen wijzigingen of versoepelingen zijn aangekondigd. Dezelfde 
maatregelen blijven van kracht. Dat betekent dat we het bestaande rooster blijven hanteren. 
 
Dat betekent dat we de lange dagen volgens een continurooster werken, dus: 
Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de kinderen van 8.30 tot 14.15 uur naar school. 
Op woensdag en vrijdag gaan de kinderen van 8.30 tot 12.15 uur naar school. 
 
Na de persconferentie die 23 maart verwacht wordt, weten we weer meer over het vervolg.  
De bestaande afspraken blijven van kracht. We handelen steeds naar de richtlijnen zoals die ons 
worden opgelegd. 
 

QUARANTAINE 
Afgelopen week zijn we geconfronteerd op school met een groep in quarantaine. Vanmorgen stond 
in de krant dat we daarin lang niet de enige zijn. We vinden het uiteraard vervelend, maar volgen 
daarbij zoals steeds aangegeven de richtlijnen die ons zijn aangegeven. Gelukkig is het vooralsnog bij 
deze ene groep gebleven. Van komende maandag zijn we weer compleet. Laten we hopen dat we dat 
voorlopig kunnen volhouden. Daar doen wij in ieder geval ons best voor. 


