
 

Nieuwsbrief 04 

Week 41 - 43 02 oktober t/m 23 oktober 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 
• Themakrant 

• Kinderboekenweek 

• Nieuws van de MR 

• Hackshield 

• Ventilatie  

• Typetuin 

• Gymrooster  

• NSCCT 

 
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 derde exemplaar van dit schooljaar, met daarin informatie over: 
Groep OBA - Thema ‘Wij werken in ons eigen restaurant’. 
Groep OBC - Thema ‘Wij werken in ons eigen restaurant’. 
Groep 4-5 - Thema ‘Ik word Romein expert’. 
Groep 7-8 A - Thema ‘Ik schrijf mijn dagboek in de oorlog’. 

 

KINDERBOEKENWEEK - EN TOEN  
De kinderenboekenweek is begonnen. Dat is een leesfeestje op school. In de 
klas wordt extra aandacht besteed aan lezen en boekpromotie. Afgelopen 
maandag is er in alle klassen een boek promotie activiteit 

rondom de kerntitels van de Kinderboekenweek geweest door een 
medewerker van de bibliotheek. Deze 20 boeken zijn door de OR voor onze 
schoolbibliotheek aangeschaft een leuke en zeer zinvolle investering in het 
leeskapitaal van de school. 
 
De school is extra versierd om de Kinderboekenweek onder de aandacht te 
brengen. In het pop-up museum zijn verschillende voorwerpen terug te 
vinden die de kinderen aanspreken. Vooral de Nintendo spelcomputer 
vinden de kinderen zeer interessant. 
Komende maandag en dinsdag gaan 
kinderen uit de bovenbouw voor-
lezen bij de peuterspeelzaal. Kortom 
lekker lezen en leesplezier staat 
volop in de belangstelling. 

 

KALENDER 
08-10 Mobiel media lab 
 ‘Hackshield’ 
12 – 16 okt. Herfstvakantie 
20-10 OR-vergadering 
22-10 MR-vergadering 
23-10 Nieuwsbrief 
 
 



NIEUWS VAN DE MR 
Op 21 september was de eerste bijeenkomst van de MR van dit schooljaar. 
Onderstaande punten stonden op de agenda en zijn besproken: 

Wat te doen als er een tweede Carona-golf komt? 
Er wordt gewerkt aan een basis ICT waarmee iedereen aan de slag kan. Onlineklas wordt op dit 
moment ingericht. Via Online klas kunnen de leerlingen bij Office programma’s en via 
snelkoppelingen bij andere educatieve programma’s.  

Jaarplan 
Het jaarplan met de jaardoelen voor schooljaar 2020-2021 is met alle MR-leden gedeeld en 
toegelicht door directie. 

Nieuws vanuit de GMR: 
Er is een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht gekozen. Daarnaast zijn er nog vacatures voor 
de Raad van Toezicht. Er volgen nog gesprekken met kandidaten voor deze vacatures. 

Onderzoek naar (eventueel) nieuwe schooltijden 
Leden van het OMR hebben een aantal scholen benaderd en in een overzicht gezet.  
Toermalijn heeft de oriëntatie uitgeschreven en gedeeld.  
Conclusies van de scholen die draaien met een continurooster zijn in een overzicht gezet.  
Er moet nog veel onderzoek plaatsvinden naar de gevolgen van het eventueel invoeren van een 
continu rooster en naar wat het oplevert. Een adviseur van het CNV zal hier ook bij worden 
betrokken. (T en M nemen hierin het voortouw) Er zal een werkgroep moeten worden gevormd die 
vooronderzoek gaat doen. Het vooronderzoek leidt tot verder onderzoek naar huidige rooster of 
continu rooster. 

Update lerarentekort / Corona  
Het tekort op stichting niveau is op dit moment niet groot. Mensen zijn meer honkvast in de 
Coronatijd. Ook ZZP-ers gaan meer bij besturen werken. Het tekort is een feit, inval is er niet. 

PR van de school  
Er moet een jaarplanning komen omtrent promotie van Octant. 
 
HACKSHIELD - Week van de Veiligheid 8 oktober 
Donderdag 8 oktober zal tussen 09.00 – 12.00 uur het mobiele media lab 
worden geplaatst op het parkeerterrein waar de kinderen van groep 6 
t/m 8 (in groepjes van ca. 15) kennis gaan maken met het spel 
HackShield.  

HackShield is een cybersecuritygame die kinderen tussen de 8 en de 12 jaar weerbaar maakt tegen 
cybercriminaliteit. Gedurende deze ochtend zal de politie aanwezig zijn om de kinderen te 
begeleiden, ook zal de burgemeester later op de ochtend aanschuiven. 
 
VENTILATIE 
In het kader van de Corona maatregelen is de ventilatie op Agora scholen onderzocht. In de 
bijgevoegde brief leest u hier meer over. 
 
We kregen via een andere school nog een tip. We luchten regelmatig de klaslokalen door de ramen 
open te zetten. Dat was in de afgelopen periode, qua temperatuur en weer geen probleem. Nu de 
temperatuur langzaamaan naar beneden gaat is het handig dat kinderen op school een vestje of trui 
achter de hand hebben die ze aan kunnen trekken in de klas, als ze dicht bij een raam zitten.  
We kunnen dan ook geregeld de ramen open blijven zetten buiten de pauzes om, zonder dat de 
kinderen daar last van hebben. 
  



TYPETUIN 
Gisteren is de brede schoolactiviteit Typetuin weer begonnen. Dit jaar kent het 
een wat tegenvallende belangstelling. Er is dus nog ruimte ne mogelijkheid om 
in te stappen. Aanmelden gaat via GRAS, dat is te vinden op onze website via 
onderstaande link. We hopen dat er nog een aantal kinderen aanhaakt bij deze 
leuke typecursus. https://www.icb-octant.nl/onderwijs/extra-activiteiten/  

 
GYMROOSTER 
In verband met de Zaanse zalenindeling zijn we dit schooljaar gestart met de gymlessen op woensdag 
en donderdag. Dit rooster loopt tot de herfstvakantie. Vanaf de herfstvakantie gaan we naar de 
‘oude’ indeling. Dat betekent dat de gymlessen vanaf 19 oktober weer op donderdag en vrijdag 
zullen plaatsvinden. We houden op vrijdag de huidige indeling van de woensdag aan. Dus voor de 
kinderen verandert er niet zo veel. 
 

NSCCT 
In de week na de herfstvakantie staat de afname van de NSCCT gepland voor onze school. Met de 
afname van deze test brengen we het leerpotentieel van onze leerlingen in beeld. De NSCCT wordt 
jaarlijks afgenomen bij de leerlingen in de Zaanstreek van groep 5 t/m 8. De ouders van de kinderen 
uit deze groepen ontvangen voorafgaand aan de afname een brief met een uitleg over de NSCCT. 
 

PARRO - privacy 

In Parro kunt u de privacy-voorkeuren aangeven ten aanzien van het omgaan met beeldmateriaal van 
uw kind. Via uw account kunt u dit voor uw kind(eren) regelen. We hebben gezien dat in de 
onderbouwgroepen er goed gebruik van is gemaakt. De overige groepen blijven daar nog op achter. 
Zeker nu er binnenkort weer activiteiten plaatsvinden waar foto’s worden gemaakt, zoals de thema 
afsluiting, vinden we het fijn om dit met u te delen. Het vullen van de themakrant wordt sprekender 
met fotomateriaal. 

We hebben daarom de mogelijkheid om de privacy voorkeuren aan te geven te verlengen tot 09 
oktober. We vragen u dit alsnog te doen. Jaarlijks kunt u het bij de start van het schooljaar 
aanpassen, als zich wijzigingen voordoen.  

 

Het aanpassen van de privacy-voorkeuren gaat via de volgende stappen:  

1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen. 

2. Tik op Privacy-voorkeuren. 

3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zij, via de stipjes of het potloodje 

achter het kind 

 

https://www.icb-octant.nl/onderwijs/extra-activiteiten/

