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Beste ouder(s), verzorger(s),  

We hebben er weer een mooie periode opzitten en stevenen af op de 

laatste weken van het schooljaar. Weer is er veel gedaan en hebben 

ouders samen met collega’s veel opgepakt. NL-doet heeft gezorgd voor 

frisse witte muren in lokalen en gangen. De Koningsspelen waren een 

groot succes mede dankzij de vrijwilligers die ontbijtjes hebben 

gemaakt en groepjes hebben begeleid. Niet alleen ouders hebben 

geholpen, ook opa’s en oma’s en oudere broers en zussen stonden 

klaar om bij te springen. Hierbij wil ik hen dan ook graag bedanken voor 

hun hulp.  

 

 

Op het gebied van cultuur is ook veel gebeurd. Elke week heeft de onderbouw prachtige creatieve werkjes 

gemaakt. Ik heb de leerlingen zien schilderen, lijmen, scheuren, plakken, timmeren, met wol in de weer zien zijn 

en nog veel meer. Waardevolle lessen en de resultaten mogen er zijn, maar de echte beloning was het zien van 

het plezier.  

De voorstelling in de Wanmolen van de Blazersbende zal vanavond een groot succes zijn, we kijken er naar uit. 

Er is geoefend en elke week hoorden we dat er vooruitgang in zat. In ongeveer 10 weken een voorstelling 

neerzetten gespeeld op een instrument dat je niet kent of nog nooit eerder gezien of gehoord hebt. Trots is hier 

dan ook op zijn plaats, compliment!  

Vanaf nu worden de rollen echter omgedraaid. De bovenbouw gaat lessen beeldende vorming krijgen en de 

onderbouw muziekonderwijs. We gaan er vanuit dat ook dit een groot succes gaat worden.  
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En dan nog iets, we hebben iets te vieren!  

Volgend schooljaar komt er in de onderbouw een groep 

bij! Hoe we dat gaan indelen? Daar gaan we druk mee 

aan de slag. Samen met de MR gaan we op zoek naar een 

nieuwe collega, de vacature wordt zowel intern als extern 

via Wonderwijs uitgezet. Wat zijn we blij dat het 

leerlingaantal een extra groep mogelijk maakt! En dat 

brengt me meteen op het volgende:  

We hebben nog meer te vieren, De Okkernoot heeft 100 

(-1) leerlingen! Natuurlijk is dat een feestje waard, want 

daar zijn we trots op. Na de meivakantie horen jullie hier 

meer over 😉. 

Maar eerst vakantie. Het ziet er naar uit dat we mooi 

weer krijgen zodat buitenspelen volop mogelijk is. Geniet 

ervan! 

Met vriendelijke groet,  

Fleur Hagenbeek 

 

 

De komende periode staat ons nog meer te 

wachten. Een korte opsomming in willekeurige 

volgorde: 

  

o Fietsexamen groep 7 

o Kamp groep 8 

o Schoolreis 

o Eindmusical groep 8 

o Voorstelling oudertoneel 

o Scholidair  

o Weeksluiting groep 1/2  

o Avond4daagse  

o Juffen en meesters middag 

o Weeksluiting songfestival 

 

SPORTBUS – Zetten Gezond! 

De week van 6 tot 10 mei is de week 

van Zetten Gezond! Op maandag 

starten we zoals elke week met de 

Weekly Mile en op donderdag 9 mei 

staat om 15.30 uur de SPORTBUS op 

het plein van de Wanmolen. Hier 

kunnen kinderen gewoon lekker bezig 

zijn met bewegen en tegelijkertijd 

kennismaken met verschillende 

sporten. Ga hier dus naar toe en 

maak plezier! Neem je waterbidon die 

je eerder hebt gekregen mee naar de 

SPORTBUS, want natuurlijk gaat 

sporten en Zetten Gezond hand in 

hand met het drinken van voldoende 

water.  

 

 

Continurooster 

 

In februari is onder de ouders een enquête afgenomen over het 

continurooster. De resultaten hiervan zijn besproken in de MR en 

zullen met het team van De Okkernoot verder opgepakt worden. 

Volgend schooljaar zal het team de mogelijkheden en wellicht 

onmogelijkheden van een continurooster verder onderzoeken. De 

tips en wensen van ouders worden hierin meegenomen. Een 

terugkoppeling volgt volgend schooljaar in de MR. Bedankt voor 

uw medewerking, dit wordt zeer gewaardeerd. 
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Op tijd? 
De laatste tijd merken leerkrachten dat er regelmatig kinderen later dan half 9 de klas binnen komen. Wilt 
u er rekening mee houden dat uw kind uiterlijk 08.25 uur aanwezig is op school? 
Gezien de volle kleutergroep vragen wij uw medewerking om geen oudere broertjes en zusjes meer mee 
de kleuterklas in te nemen. Vanaf groep 3 vragen wij ouders om op het plein of in de gang afscheid te 

 

De Medezeggenschapsraad (MR) Okkernoot 

De wet schrijft voor dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Zowel leerkrachten als 

ouders hebben zitting in de MR. Bij onze school wordt de MR gevormd door twee leerkrachten en twee 

ouders. 

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en probeert daarmee een bijdrage te 

leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en personeelsbeleid op school. Onderwerpen die op de agenda 

kunnen staan zijn: geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, verbeteringen in 

het onderwijs, imago, continurooster, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de 

invoering van ICT, veiligheid op school, het gebruik van protocollen, de samenstelling van de schoolgids en het 

schoolplan en samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid 

moet het bestuur advies vragen aan de MR. Daarnaast heeft de personeelsgeleding van de school inspraak 

over bijvoorbeeld personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden en ARBO. 

De MR vergadert gemiddeld één keer in de 6 weken. Wanneer de eerstvolgende vergadering is wordt bekend 

gemaakt op de website en in de Okkernotitie. Iedere MR vergadering is in principe open voor toehoorders, met 

uitzondering van zaken die als vertrouwelijk worden beschouwd. Om een vergadering bij te wonen kunt u 

contact opnemen met één van de MR leden. De vergaderingen worden indien nodig ook door de directeur van 

school bijgewoond. 

Meedoen? 

Een lid van de MR heeft een zittingsperiode van 3 jaar waarna hij of zij aftreedt of zich maximaal tweemaal 

herkiesbaar stelt. Het schoolteam besluit over de vertegenwoordiging in de  personeelsgeleding, dat gebeurt 

aan het begin van het schooljaar. Ouders worden, indien er een vacature is, vooraf in kennis gesteld van de 

vacature. Als ouder kun je je verkiesbaar stellen en/of een stem uitbrengen op je favoriete kandidaat. Indien 

het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal zetels vindt er geen verkiezing plaats, maar zijn de kandidaten 

automatisch gekozen.  

Heeft u interesse om zitting te nemen in de MR? Meldt u zich dan vóór 15 mei aan via onderstaand e-mail 

adres. 

Hoe kun je de MR bereiken? 

Via e-mail: mr@okkernoot.nl 

Rechtstreeks bij de ouders: Pepijn Raats of Marcel Wenneker 

Rechtstreeks bij de leerkrachten: Marie-Josée Düking of Anja Wagener 
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nemen van uw kind(eren) zodat de leerkrachten om half 9 direct kunnen starten met de les. 
Hartelijk dank voor uw begrip! 

 

Kalender 2018-2019 
april  

  

15 Groep 5-8 concert op het HPC: de blazersbende 

16-18 Citotoets groep 8 

19 Goede vrijdag (lesvrije dag) 

21 Start meivakantie (t/m 5 mei) 

  

mei  

6 Luizencontrole 

10 Weeksluiting: opening scholidair. Aanvang: 14.45 

17 Weeksluiting: verkeersplein 

24 Weeksluiting: Songfestival (aanvang 14.40 uur) 

25 Flessenactie scholidair (meer info volgt) 

30-31 Hemelvaart 

 
 
 

  
De agenda van de Okkernoot staat ook op onze site! 

 

 

4 mei: Dodenherdenking 

Jaarlijks wordt er op 4 mei stilgestaan bij de slachtoffers die zijn omgekomen bij oorlogen.  

In Zetten wordt er vooraf de dodenherdenking om 19.00 uur een bijeenkomst gehouden in de 

Vluchtheuvelkerk. Leerlingen van de 3 basisscholen hebben hiervoor gedichten geschreven. Namens onze 

school mogen Catalina en Valente hun zelf geschreven gedicht voordragen in de kerk of bij het monument waar 

om 20.00 uur 2 minuten stilte gehouden wordt. 

Op 5 mei is het bevrijdingsdag. Dan wordt de vrijheid gevierd in verschillende plaatsen in Nederland. 

In Zetten worden bij het monument altijd panelen geplaatst die ons herinneren aan de vrijheid. 

De kinderen uit groep 7/8 hebben zelf een afbeelding ontworpen en het paneel beschilderd. 

 

 

Wij zoeken nog hulpouders voor de 

SCHOOLREIS die helpen bij groep 5 t/m 8 

Voor de onderbouw hebben we voldoende 

aanmeldingen 


