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Beste ouder(s), verzorger(s),
U krijgt binnenkort een mail waarmee u kunt inschrijven voor de
oudergesprekken. Groep 8 heeft een aparte uitnodiging gehad
van meester Jeroen. Deze zullen een adviesgesprek krijgen.

O.B.S. De Okkernoot
J.A. Nijhoffstraat 1
6671 ZL Zetten

Groep 7/8 is op maandagochtend 28 januari naar het HPC
geweest. Zij hebben hier minilessen gevolgd. Ze hebben kunnen
proeven van de vakken: gym, muziek, techniek en wiskunde. De
kinderen waren erg enthousiast.

Volleybal toernooi groep 7 en 8

Telefoon 0488-452674
info@okkernoot.nl
www.okkernoot.nl

Sneeuwpret

Maaltijd op school

En toen lag er sneeuw…. Er werd heerlijk gebouwd en gespeeld. Ook
aan de vogeltjes werd gedacht.

Goed om te weten:
Op vrijdag 22 februari vindt er een
diner plaats met aansluitend een
winterwandeling.
Alle kinderen mogen deze avond
dus iets lekkers mee naar school
brengen. Meer informatie volgt
binnenkort….

Boerenkoolmaaltijd

Op vrijdag 8 februari eten we
tussen de middag boerenkool.
Wil u een pan boerenkool
maken?
U kunt zich opgeven bij de
Beroepen middag

leerkracht van uw kind.
Het gaat alleen om

Op vrijdag 15 maart nodigen we (groot)ouders uit die iets willen
vertellen over hun beroep.
Kinderen vinden het ontzettend leuk als hún (groot)ouder iets komt
vertellen of laten zien op school. De beroepenmiddag duurt van 14.30
tot ongeveer 15.00 uur.
Geeft u allen op!

~

boerenkoolstamppot. Voor de rest
wordt gezorgd.
Alle kinderen blijven tussen
de middag op school.

Kalender 2018-2019
januari
31
februari
4
8
11
15
18
22
maart
1
2-10
15

Weeksluiting: aangekleed lied (aanvang 14.45 uur)
Studiedag Let op: de bovenbouw heeft de ochtend gewoon les!
Boerenkool maaltijd (ouderhulp gewenst)
Deze week: Inschrijven oudergesprekken groep 1 t/m 7
Weeksluiting door groep 7/8
Deze week: oudergesprekken en adviesgesprekken
Maaltijd in de klas en winterwandeling (17.30-19.00 uur)
Carnaval! (continurooster: schooldag duurt tot 14.30 uur)
Voorjaarsvakantie
Beroepenmiddag (door ouders)
De agenda van deze maand staat ook op onze site!
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