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Okkernotitie 
O.B.S. De Okkernoot 13/05/2019 2018-2019 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Nu wij de meivakantie achter ons hebben liggen, begint de 

zomervakantie al in zicht te komen. 

Een tal van activiteiten staan nog op de planning, de komende 

periode. Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u naar de 

kalender onderaan deze Okkernotitie. 

De afgelopen weken is er weer gestart in de schooltuin. Diverse  

kinderen en ouders zijn al druk bezig geweest met: wieden, 

zaaien, poten en gieten.  

Alle klassen zullen later in het jaar hun producten gaan oogsten. 

Hierbij kunt u denken aan: sla, bonen, wortels, bloemen en 

knollen. Wie weet wordt er in de klas ook nog wel een lekkere 

maaltijd bereid van de producten. 

Daarnaast zijn er ook ouders bezig (geweest) om een 

blotevoetenpad aan te leggen. 

 

         

schoolreis 

Er volgt binnenkort nog een 

brief met meer details over de 

schoolreis. 

Denkt u er wel aan dat de 

kinderen op 5 juni om 9.00 uur 

op “Landerij De Park” in Elst 

moeten zijn? 

De kinderen kunnen om 13.00 

uur weer worden opgehaald. 

Mocht het vervoer een 

probleem zijn, meldt dit dan zo 

snel mogelijk bij de leerkracht. 

mailto:info@okkernoot.nl
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  Opening scholidair 2019 

Kerken speurtocht 

Woensdag 15 mei gaan de kinderen van groep 

5/6 mee doen aan een kerkenspeurtocht.  

Wij zullen verschillende kerken bezoeken. We 

gaan fietsend van kerk naar kerk, dus willen alle 

kinderen van groep 5/6 woensdag op de fiets 

komen? 

De gymles gaat voor groep 5/6 niet door en de 

kinderen mogen gewoon naar de Okkernoot 

komen. 

 

Ik zoek nog 1 of 2 ouders die graag mee willen 

fietsen tijdens deze ochtend.  

 

 

Scholidair 2019 is gestart! 

 

Afgelopen vrijdag was de opening van het nieuwe scholidair project. Dit jaar gaan wij stichting KWAME steunen. 

Een stichting voor kinderen in Ghana. Met het geld dat de Okkernoot inzamelt, wil de stichting een klimtoestel en 

buitenspel materiaal aanschaffen voor een Ghanese basisschool. Alle kinderen hebben een folder meegekregen 

met daarin de nodige informatie. In de centrale hal heeft de stichting ook een hoekje ingericht. Neem daar gerust 

een kijkje! 

 

De kinderen hebben vrijdag een klussenkaart en/of een sponsorkaart mee gekregen.  

Daarnaast gaan groep 5/6 en 7 (we hopen op veel hulp van groep 8) op 25 mei 2019 lege flessen ophalen in het 

dorp. Spaart u alvast mee voor de flessen? 

Ook kunt u weer uw kasten opruimen, want er komt weer een moment om kleding in te zamelen. Hier hoort u 

binnenkort meer over.  

 

De afsluiting van het project is op vrijdag 7 juni. ’s Morgens om 10.00 uur start de sponsorloop. De kinderen 

lunchen deze dag allemaal op school, ’s middags zijn er diverse activiteiten en we zijn om 14.30 uur uit! Voor 

deze activiteiten zijn wij op zoek naar ouderhulp. Aanmelden kan bij juf Ans en juf Lieke.  
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Let op! 

De weeksluiting van groep 1/2 is verplaatst naar vrijdagmiddag 14 juni. 

zie kalender 

 

 

Vanuit het dorp: 

 

Dans jij ook mee voor Gambia!? 

Zaterdagmiddag 8 juni zal er een gezellige dansmiddag georganiseerd worden bij dansschool L2D in Zetten. En let 

op, je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de dansschool, alle kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn welkom. Een mooie kans 

om kennis te maken met de verschillende dansstijlen; van hiphop tot modern, alles komt aan bod. 

 

Laat je sponseren zodat je mee kan doen aan deze leuke dansuitdaging. 

Om mee te mogen doen heb je minimaal 10 sponsors nodig die elk minimaal € 2,50 sponseren. Meer mag natuurlijk 

altijd! Want, let op, de deelnemer met het hoogste sponsorbedrag ontvangt een prijs. 

De opbrengst van deze middag gaat volledig naar het Education Midwifery Care project in Gambia (van Tanja op 

den Brouw en Marieke Jurrius). Het doel daarvan is het opzetten en inrichten van een praktijklokaal aan de opleiding 

tot verloskundige in Gambia. Omdat goed onderwijs zorgt voor een veiligere zorg voor moeder en baby. Zorg die 

hard nodig is in het Afrikaanse ontwikkelingsland Gambia. 

Voor meer informatie zie onze  Facebook pagina “Education Midwifery Care 2”. 

 Wanneer: zaterdag 8 juni 2019 

 Hoe laat:  start 13:00 - 17:00 uur (vanaf 12:30 uur zaal open) 

 Wie:   Kinderen van 6 t/m 12 jaar 

 Waar:   Dansschool L2D, Sint Walburg 20A in Zetten 

Voor drinken en iets lekkers tussendoor wordt gezorgd en voor elke deelnemer is er een leuke attentie. 

 Aanmelden zsm: bij dansschool L2D of via email info@dansschooll2d.nl vraag hierbij naar de 

informatiebrief en sponsorformulier. Deze ontvang je vervolgens via email.  

Let op; aanmelding op volgorde van binnenkomst, max 25 kinderen dus denk niet langer na maar geef je op. 

Voor het zoeken van sponsors heb je nog de tijd tot 8 juni (inleveren sponsorformulier + totaal 

sponsorbedrag bij binnenkomst op 8 juni) 
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Kalender 2018-2019 
mei  

17 Weeksluiting: verkeersplein 

22-23-24 Kamp groep 8 

24 Weeksluiting: Songfestival (aanvang 14.40 uur) 

25 Flessenactie scholidair (meer info volgt) 

30-31 Hemelvaart 

  

juni  

3 Fietsexamen groep 7 

5 Schoolreis 

7 Afsluiting Scholidair (continurooster: einde schooldag om 14.30uur) 

7-14 Inschrijven oudergesprekken (info volgt) 

10 Vrijde dag ivm Pinksteren 

11-14 Avond4daagse 

14 Weeksluiting: groep 1/2 (Aanvang 14.40uur) 

14 Rapport (groep 1 t/m. groep 7) 

17-20 Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

21 Juffen en Meesters middag 

28 Oudertoneel (info volgt) 

  

juli  

3 Afscheidsavond groep 8 

5 Laatste schooldag. Alle kinderen zijn deze middag vrij. 

  

  

  

 
 
 

  
De agenda van de Okkernoot staat ook op onze site! 

 

 


