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Beste ouder(s), verzorger(s),
Denkt u aan het inschrijven van de oudergesprekken? Dit kan
nog tot aanstaande vrijdag. Het inschrijven gaat via de site:
www.schoolgesprek.nl. U heeft vorige week een mail ontvangen
betreffende de werking hiervan. Mocht het u niet lukken, meld u
dit dan bij de leerkracht?

O.B.S. De Okkernoot
J.A. Nijhoffstraat 1
6671 ZL Zetten
Telefoon 0488-452674

De leerlingen krijgen aanstaande vrijdag hun rapport mee naar
huis. Mocht u thuis nog een rapportmapje hebben liggen, wil u die
dan mee geven naar school?

info@okkernoot.nl
www.okkernoot.nl

Even voorstellen!

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Saskia Verweij.
Ik ben 22 jaar en studeer aan de Pabo in Arnhem. Ik kom op de dinsdag, woensdag en vrijdag mijn
LIO-stage lopen in groep 3/4.
De LIO-stage (leerkracht in opleiding) houdt in dat ik op de dinsdag- en vrijdagochtend de lessen voor
groep 4 ga organiseren. De dinsdag- en vrijdagmiddag en de woensdag geef ik de lessen aan groep
3/4. Vanaf morgen (11 februari) ben ik te vinden op school .
Ik heb er heel veel zin in om te starten met mijn laatste stage!
Stel overige vragen gerust en tot snel.
Veel liefs,
Saskia

Maaltijd op school

IPC in de praktijk:
Het thema “smakelijk eten” in groep 1/2 bracht de kleuters al
naar de plaatselijke pizzeria. Maandag 11 februari kregen ze
bezoek van een echte kok.
Samen met de kok mochten de kinderen zelf een pannenkoek
bakken. Dat was smullen!

Boerenkoolmaaltijd
Vrijdag 8 februari vond de jaarlijkse
boerenkoolmaaltijd weer plaats.
Er is weer gesmuld! Ouders bedankt
voor de (kook)hulp!

letterfeest
Hoera! Groep 3 kent alle
letters!
Dat vonden wij een feestje
waard. Binnen het thema
IPC in groep 3/4 was het
organiseren van een feest
een onderdeel. De kinderen
hebben zelf gezorgd voor
lekkere hapjes,
kinderchampagne en
versiering. Kinderen uit
groep 4 hebben
letterspelletjes
georganiseerd. Het was een
groot succes!
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Goed om te weten:
Op vrijdag 22 februari vindt er een
diner plaats met aansluitend een
winterwandeling.
De inschrijflijst hangt inmiddels
in elke klas.

Beroepen middag

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 laat zien op school. De
beroepenmiddag duurt van 14.30 tot ongeveer 15.00 uur.
Geeft u allen op!

Kalender 2018-2019
15
18
22
maart
1
2-10
15
18-22
22
29

Weeksluiting door groep 7/8 (aanvang 14.30 uur)
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)
Week van de lentekriebels
Weeksluiting: potpourri “lentekriebels”
Weeksluiting: lentekriebels
De agenda van de Okkernoot staat ook op onze site!
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