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Beste ouder(s), verzorger(s),
Over een week is het vakantie. Misschien blijven jullie thuis of moet er
gewoon gewerkt worden, misschien gaan jullie carnaval vieren of gaan
jullie op vakantie of een paar dagen weg. Ik wens iedereen, mede
namens team de Okkernoot, heel veel plezier!
Met veel plezier kijk ik terug op de periode van 8 weken tussen de
kerstvakantie en de voorjaarsvakantie. Even een opsomming:
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Een bijna nieuw record muntjes stapelen door Miracle (gr.8) bij
de weeksluiting “1e de beste”;
Een studiedag voor collega’s o.a. in het kader van ICT. We
zullen veel nieuwe dingen onder de knie moeten krijgen;
Nieuwe Chromebooks voor de leerlingen die we nog níet
kunnen gebruiken vanwege een verouderde stoppenkast
(wordt aan gewerkt);
Een heerlijke boerenkoolmaaltijd waarbij ik zelfs een kleuter
het bord zag aflikken, zo lekker vond hij het;
Nieuwe digiborden in alle groepen;
Nieuwe sporttenues met een prachtig Okkernoot logo
achterop, bedankt!;
Prettige rapport/adviesgesprekken bij alle groepen;
Een hele leuke weeksluiting van groep 7/8 met een duidelijke
boodschap: “minder tijd besteden aan elektronische apparaten
en meer bezig zijn met het leven en elkaar”;
Een ouderenquête t.b.v. het continurooster ingevuld door bijna
70 respondenten;
Een geweldig winterdiner met lampionnenwandeling door
Zetten;
Een fantastische start van het project “De Blazersbende” in
groep 5 t/m 8. Leerlingen die op hun eigen (in bruikleen zijnde
instrument) toewerken naar een uitvoering.
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Als ik het zo opsom kan ik
oprecht zeggen dat ik trots ben
op onze leerlingen en blij ben
met alle ouders die zo vaak
helpen en ondersteunen bij
activiteiten of activiteiten
initiëren. Daarnaast ben ik trots
op het hele team van De
Okkernoot voor hun inzet op
alle vlakken. Bedankt allemaal
en fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Fleur Hagenbeek.

Zijn jullie klaar voor CARNAVAL op de Okkerburcht?
Vrijdagmiddag 1 Maart vieren we CARNAVAL op de Okkerburcht. We
maken er weer een leuke middag van. Even na 13.00 uur ontvangen
Prins Tom en Prinses Alma de sleutel van de Okkernoot en zwaaien
vanaf dat moment de scepter over de Okkerburcht.
We hopen dat alle kinderen weer prachtig verkleed zijn. Ook zijn
enkele ouders aanwezig om kinderen, die dat willen, te schminken. Net
als andere jaren worden tijdens de modeshow uit elke groep de
mooiste, origineelste of meest carnavaleske creaties gekozen en door
Prins Tom en Prinses Alma beloond met een prijsje.
Ouders worden vanaf 13.50 toegelaten als ze verkleed zijn.

Voor groep 3 t/m 8 – De Daily Mile – maandag 11 maart!
Op maandag 11 maart om 09.45 uur zullen de wethouder Wijnte Hol, collega directeur van Stap voor Stap, Berry
Bakker, en Trudy Jansen van Overbetuwe Beweegt bij ons op school komen om de Daily Mile te promoten. Het
idee is dat jeugd meer zou kunnen bewegen en dat dit kan door dagelijks een mijl (1,6km) te lopen. Om het nog
inzichtelijker te maken, 1 mijl is ongeveer 8 rondjes om De Okkernoot.
Wijnte Hol zal om 09.45 uur een praatje houden en een drinkwaterbidon symbolisch overhandigen aan de
directeur. Later krijgt iedere leerling er een, want bij een gezonde leefstijl hoort naast bewegen ook het drinken
van voldoende water.
Om 10.00 uur geeft Wijnte Hol het startschot voor de Daily Mile, 8 rondjes om de school. Zij rennen even met de
leerlingen mee en gaan dan door naar de volgende school. Wij zetten dan zelf de Daily Mile voort.
Kunt u ervoor zorgen dat uw kind gympen aan heeft of bij zich heeft deze dag?
Alvast bedankt en een sportieve groet!

~

We kijken terug op een fantastisch WINTERFEEST!
In alle klassen stonden heerlijke hapjes op tafel en daarvan is enorm gesmikkeld.
Na de maaltijd gingen we in een lange stoet een ronde om de school wandelen. De kinderen hadden
hiervoor zelf een lampion geknutseld. Al met al een geweldige sfeer.
Onze dank gaat ook uit naar alle ouders die er voor hebben gezorgd dat dit feest kon plaatsvinden en in
zo goed verliep.

Kalender 2018-2019
maart
1
2-10
11
15
18-22
22
29
april
5
12

Carnaval! (continurooster: schooldag duurt tot 14.30 uur)
Voorjaarsvakantie
Daily Mile
Beroepenmiddag (door ouders)
Week van de lentekriebels
Weeksluiting: potpourri “lentekriebels”
Weeksluiting: lentekriebels
Weeksluiting: groep 5/6
Koningsspelen (schooldag duurt tot 13.00 uur) Meer informatie volgt.
De agenda van de Okkernoot staat ook op onze site!
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