
 

 

Nieuwsbrief 

De Octopus 
 

 

 

 
Thuisonderwijs 

Op dit moment zijn de maatregelen rondom corona weer verscherpt. Gelukkig blijft de school open en 

kunnen we onze kinderen op school les geven. 

Het Coronavirus vraagt wel dat wij anticiperen op situaties die 

zich nu en in de toekomst voor kunnen doen: 

- Kinderen die noodgedwongen thuis moeten blijven; 

- Leerkrachten die met Corona gerelateerde klachten ziek 

thuis zijn (waarbij er niet altijd sprake zal zijn van een 

vervanger); 

- Een nieuwe volledige lockdown waarbij er geen les gegeven 

kan worden op school. 

Tijdens de vorige lockdown werkten alle kinderen thuis via 

Google Classroom. Voor u als ouder is het goed om te weten dat 

wij nu met thuisonderwijs werken middels Teams. Alle kinderen 

hebben inmiddels instructie gehad over het gebruik van Teams. 

Voor alle kinderen vanaf groep 3 staan er in Teams, indien ze onverwacht (niet ziek) thuis zitten, 

opdrachten klaar die ze zelfstandig kunnen verwerken.  

Als kinderen meer dan twee dagen niet ziek thuis zitten kunnen ze via Teams instructies van in ieder 

geval de kernvakken (rekenen, taal, spelling) real-time in de klas volgen. De verwerking gebeurt 

vervolgens zelfstandig. Na schooltijd is er de mogelijkheid voor een kort contactmomentje met de 

leerkracht. Dit kan individueel of met een groepje kinderen zijn via Teams. De leerkracht zal dit met de 

kinderen afspreken. 

 

In bijgaand stroomschema leest u wat u van ons mag verwachten met betrekking tot thuisonderwijs. Het 

is een streven. We moeten hier samen met u ervaring mee op doen, kijken hoe het werkt en of 

aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Dit is ons aanbod om de continuïteit van het onderwijs aan onze kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. 

Wij begrijpen dat veel ouders thuis aan het werk zijn. Kijkt u zelf wat er in uw situatie mogelijk is met 

betrekking tot de ondersteuning van uw kind(-eren). Wij, vanuit school, proberen het zo in te richten dat 

de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Neem contact op met de leerkracht via Parro als er 

knelpunten zijn.  Het lukt zeker als we het samen doen! 

In de bijlage vindt u het bijbehorende stroomdiagram. Wanneer u vragen heeft dan horen wij het graag. 

 

 

 

29 oktober 2020 

Agenda 

2 & 3 november: Drempeltoets 

groep 8 

5 en 6 november studiedag:          

De kinderen zijn vrij! 
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Pilot Mijnrapportfolio 
Afgelopen weken hebben de kinderen en leerkrachten van de Octopus kennisgemaakt met 

MijnRapportfolio. Er is hard gewerkt aan de startpagina, het invullen van 

vragenlijsten en testen en het opstellen van persoonlijke leerdoelen. De 

kinderen hebben dit allemaal zichtbaar gemaakt in hun Rapportfolio. De 

aankomende weken gaan we het portfolio van de kinderen verder vullen.  

Maandag 2 november start de eerste pilot met ouders. Een aantal ouders 

krijgt toegang tot MijnRapportfolio en kan de ontwikkeling van hun kind 

volgen. We hopen hiermee waardevolle feedback op te halen over het gebruik      

van MijnRapportfolio door ouders. Daarnaast vinden we het fijn om terug te 

horen hoe deze manier van rapporteren ervaren wordt en of dit past 

bij de ontwikkeling van onze school. Na het eerste rapport (februari 

2020) krijgen alle ouders toegang tot MijnRapportfolio en wordt de 

ontwikkeling van de eerste helft van het schooljaar inzichtelijk. Het 

Rapport zal dus ook niet meer op papier uitgereikt worden, maar geïntegreerd zijn in MijnRapportfolio. 

 

Oproep: Geef uw privacy voorkeuren aan in Parro 
Voorheen vroegen we u om aan het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier m.b.t. AVG te 

ondertekenen. U kunt uw toestemming vanaf dit schooljaar eenvoudig regelen middels Parro. 

Voor de vakantie hebben we u gevraagd uw privacy voorkeuren aan te geven in Parro. Het gaat hierbij om 

het gebruik van beeldmateriaal van uw kind in Parro (afgeschermde omgeving) en het gebruik van 

beeldmateriaal door de schoolfotograaf (groepsfoto).  Wanneer u dit niet doet, mogen wij helaas geen 

foto’s van uw kind maken en plaatsen. 

 
 

 

 

 

 

 
Planning communie en vormsel 

Parochie Franciscus en Clara plant binnenkort de communie en het vormsel in voor kinderen van groep 4 

en 8. 

In de bijlage vindt u informatie hierover. Voor vragen kunt u terecht bij Jan-Willem Melssen. 

janwillemmelssen@gmail.com 

 

 

2. Vul hier uw Privacy-
voorkeuren in. 

1.Klik op instellingen in het 
menu. 

mailto:janwillemmelssen@gmail.com


 

 

 

Voorleeskampioen Nikki  
Op vrijdag 9 oktober stond de voorleeswedstrijd op de Octopus centraal. Jort, Nikki, Sanne, Kiki, 

Guusje en Ties namen het tegen elkaar op om de titel ‘voorleeskampioen van de Octopus 2020’ te 

bemachtigen. De wedstrijd werd vakkundig gepresenteerd door Jasmijn en Dies. Het was een spannende 

wedstrijd!! De kinderen hadden allemaal erg spannende voorleesboeken uitgekozen en goed geoefend. 

 

Uiteindelijk kon er maar één winnaar zijn: Nikki uit groep 8 heeft de titel binnengesleept en gaat onze 

school vertegenwoordigen tijdens de regionale kampioenschappen in de bieb in Druten. We wensen haar 

natuurlijk alle succes!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Luizenkammen 
28 oktober staat het luizenkammen weer op de agenda. Gezien de huidige corona ontwikkelingen kan dit 

niet met behulp van ouders plaatsvinden. We willen u vragen om uw kind thuis te controleren.                                                            

 

Actie kinderboekenweek 
Tijdens de kinderboekenweek kon u kinderboeken kopen bij Bruna Druten. Een percentage van elk 

gekocht (kinder)boek ging naar de Octopus. We hebben deze week gehoord dat we voor €78 aan 

kinderboeken mogen uitzoeken. Met dit geld kunnen we de schoolbieb weer voorzien van een paar nieuwe 

boeken. Bedankt! 

 

Bijlagen 

-Stroomschema thuisonderwijs 

- Informatiebrieven groep 4 m.b.t. communie en groep 8 m.b.t. vormsel 
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