
 

Nieuwsbrief 05 

Week 44-45 23 oktober t/m 06 november 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 
• Luizen pluizen 

• Corona 

• Ouderbijdrage 

• Kinderkoor  

• Schoolfoto’s  

• Ingekomen post 

 
LUIZEN PLUIZEN 
Normaal gesproken houden we aansluitend aan een vakantie een luizen pluisronde op school. 
Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen vragen we u het deze ronde zelf thuis te controleren 
bij uw kind(eren). We hopen dat er na de kerstvakantie weer voldoende ruimte in de regels is, zodat 
we het op school weer kunnen oppakken. 
 
CORONA 
In de afgelopen week zijn de Coronamaatregelen verscherpt. Ook het protocol basisonderwijs is in de 
afgelopen week aangepast op deze maatregelen. In beginsel verandert er niet veel voor het 
onderwijs. De belangrijkste regels blijven: afstand houden (geldt voor volwassenen), handen wassen 
en thuis blijven bij klachten.  
 
De festiviteiten in december werpen hun schaduw vooruit. In de OR-vergadering van afgelopen week 
hebben we al gesproken over de gevolgen voor St-Maarten, Sinterklaas en Kerst.  
De Coronamaatregelen zullen beperkingen tot gevolg hebben. We moeten uiteraard afwachten hoe 
het zich de komende weken gaat ontwikkelen, maar we kunnen er vanuit gaan dat we de feesten dit 
jaar aangepast zullen vieren. We zullen u hierover informeren de komende periode.  
 
In de afgelopen week moesten we in de onderbouw de uitval van twee leerkrachten opvangen.  
Dat is door een gezamenlijke inspanning grotendeels gelukt, met een beperkte uitval tot gevolg.  
We hebben inmiddels een aantal scenario’s voorbereid om eventuele toekomstige uitval te pareren. 
Hierin wordt het gebruik van onderwijs op afstand ook verder ingericht. We hopen dat we er niet op 
hoeven terugvallen.  
 

OUDERBIJDRAGE 
In een vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de ouderbijdrage. 1 november is de 
automatische incasso ingepland. Rond die datum wordt het bedrag dus van uw rekening afgeschreven. 
In de schoolgids hebt u kunnen lezen dat voor groep 8 de ouderbijdrage € 110 bedraagt, dit is inclusief 
de kampbijdrage (= € 75). Dit werd in het verleden apart gefactureerd. Voor de goede orde melden we 
dat in geval van automatische incasso dit bedrag in twee termijnen wordt afgeschreven (01/11 en 01/02). 

KALENDER 
23-10 Nieuwsbrief 
06-11 Nieuwsbrief 



 

KINDERKOOR VAN OCTANT GAAT WEER VAN START! 
Vanaf dinsdagmiddag 27 oktober 15.15 gaat het kinderkoor na een lange pauze weer van start.  
Alle kinderen van de school zijn van harte welkom om mee te zingen van 15.15 u. tot 16.00 u. in de 
speelzaal.  Het kinderkoor van Octant bestaat al meer dan 10 jaar!  
En heel veel kinderen op onze school hebben al die jaren meegezongen.  
Dus vind je zingen leuk doe dan mee op het koor.  
Er zijn geen kosten aan verbonden.  
 
Tot dinsdagmiddag,  
Meester Paul 

 
SCHOOLFOTO’S 
Onlangs zijn alle kinderen op de foto gegaan. Gisteren zijn de foto’s op school afgeleverd.  
Vandaag zijn ze met de kinderen mee naar huis gegaan. Bij de foto’s vindt u informatie van de 
schoolfotograaf over het bestellen en de betaling. 
 

Ingekomen post  

 

ZET JE LICHT AAN!  

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!  
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een 
onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding 
neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp.  
Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie 
weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.   
 
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct 
voeren van fietsverlichting. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je 
licht aan” zijn  fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze 
echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet.  
Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie  
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