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Beste ouders, verzorgers, 

In de meeste klassen worden de komende tijd diverse toetsen 

afgenomen. Wij maken gebruik van een leerlingvolgsysteem waarmee 

wij een mooi overzicht krijgen van de resultaten van de kinderen. Deze 

worden gebruikt om met ouders en kinderen te delen in het rapport. 

Ook worden ze besproken tijdens het oudergesprek. Daarnaast zijn 

deze gegevens van belang om ons onderwijs te evalueren. 

Deze toetsen zijn methode onafhankelijk. Dat wil zeggen dat deze los 

staan van de lesmethodes. Kinderen kunnen ook niet extra leren voor 

deze toetsen. Er wordt juist getoetst wat ze de afgelopen maanden 

hebben geleerd. 

 

         

 

Scholidair zoekt hulp! 

 

Op vrijdag 7 juni is de afsluiting van Scholidair. Deze dag hebben we 

hulp nodig om broodjes te smeren voor de lunch. In de ochtend doen 

de kleuters vanaf 10 uur een speurtocht. We hebben daar ouders voor 

nodig die een groepje willen begeleiden. De rest van de school begint 

dan met de sponsorloop. Komt u de kinderen aanmoedigen? 

In de middag zijn er spelletjes. Wij zoeken ook hiervoor nog hulp.  

Op deze dag is schminken een favoriete activiteit. Wie zou onze 

kinderen van mooie snoetjes willen voorzien? 

U kunt zich opgeven bij juf Lieke of juf Ans 

 

Dan nog dit: 

- U kunt uw kledingzak inleveren van 7 t/m 14 juni in het 
gymlokaal. 

- Deze dag eten alle kinderen op school en zijn wij om half 3 uit. 

 

 

Schoolreis 

Deze week krijgen alle kinderen 

een brief mee naar huis met 

informatie over de schoolreis. 

Voor de hulpouders is inmiddels 

extra informatie via de mail 

verstuurd. 

 

Vrijdag hebben wij een feest 

gevierd! 

We hebben 100 leerlingen op 

school!  

Kijk verder voor de foto’s! 

mailto:info@okkernoot.nl
http://www.okkernoot.nl/
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100-1 feest, vrijdag 24 mei 

 

 Schoolkamp groep 8.  

 

 

Op woensdag 22 mei vertrok groep 8 per fiets naar Nijmegen voor het schoolkamp. Bij de 

brug over de Waal ‘De Oversteek’ hebben we even stilgestaan bij het monument voor de 

gestorven soldaten. Daarna zijn we verder gefietst naar het nieuwe museum ‘De Bastei’ aan 

de Waalkade. Na het museumbezoek hebben we lekker geluncht in het Valkhofpark. 

 

Toen was het tijd om verder te fietsen richting de kamplocatie. Het was een mooi gebouw 

met veel ruimte. We konden er marshmallows bij een kampvuur opwarmen en buiten eten. 

Ook hadden we een mooi bos om ‘Smokkelaartje’ te spelen. Joke en Angelique (de moeders 

van Nadine en Sem) hebben ’s avonds heerlijke macaroni voor ons gekookt. 

Op de tweede dag hebben we het ‘Bevrijdingsmuseum’ in Groesbeek een bezoek gebracht. 

Daar kregen we een rondleiding van een gids. Op de terugweg zijn we naar de Canadese 

begraafplaats geweest. Dat was indrukwekkend. De Zevenheuvelenweg doet zijn naam eer 

aan. We hebben afgezien om tegen iedere heuvel op te fietsen. Toen we weer terug waren 

op de kamplocatie stond er heerlijke soep klaar. Daar knapten we van op. ’s Avonds 

kwamen alle juffen van de Okkernoot op onze bonte avond. Dit was erg gezellig.  

 

Vrijdagmorgen moesten we onze spullen alweer pakken. Nadat we het kampgebouw weer 

schoon achter ons lieten hebben we in Sportfondsenbad West gezwommen. Tot overmaat 

van ramp hadden we een stevige tegenwind op de dijk richting Zetten. En we waren al zo 

moe! Om 14.25 uur, iets later dan verwacht arriveerden we op school waar onze lieve 

ouders ons stonden op te wachten.  
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Hoi allemaal, 

 

Na de zomer mag ik mijzelf de juf van groep 7/8 noemen. Ik heb hier heel erg veel zin in! Ik zal 

even kort wat over mijzelf vertellen. Mijn naam is Wilrieke van Mourik, ik ben 23 jaar oud en 

ben opgegroeid in Sinderen, een klein dorpje in de Achterhoek. In mijn vrije tijd speel ik piano en 

ik zing graag. Ook ben ik dol op reizen en avontuur! Na het behalen van mijn diploma heb ik 

twee jaar gewoond en gewerkt in Suriname op een Nederlandse basisschool. Dit was een super 

ervaring! Ik ben ook dol op kletsen, dus schroom niet en loop vooral eens binnen voor een gesprekje!  

Tot snel, 

Groetjes Wilrieke  

 

Hallo ouders en leerlingen van de Okkernoot, 

Via deze weg wil ik me alvast aan jullie voorstellen. Volgend schooljaar ga ik lesgeven op De 
Okkernoot aan groep 1/2.  
Ik ben Mirella Holleman en ik ben 39 jaar en ik werk al heel wat jaren met veel plezier in het 
onderwijs. In de jaren dat ik voor de klas sta heb ik vooral lesgegeven in de groepen 1/2, 3 en 4. 
Hier ligt mijn hart!  
Ik woon met veel plezier in Andelst met mijn man Marco. We hebben ook een hele lieve hond, Skyler, waar we graag 
mee wandelen. Daarnaast ben ik ook gek op lezen in mijn vrije tijd.  
Ik heb erg veel zin om van start te gaan op de Okkernoot en met jullie kennis te maken. Tot snel! 

Met vriendelijke groet, 
Mirella 

 

Groepsindeling volgend jaar 

Omdat het leerlingaantal groeiende is, gaan wij volgend schooljaar een 2de kleutergroep opstarten. 

Via een mail zijn alle ouders op de hoogte gebracht van de bezetting van alle groepen. 

 Groep    
1/2  Juf Ans  en Meester Ali  
1/2  Juf Mirella  
3/4  Juf Sanne en Juf Margriet  
5/6  Juf Lieke  
7/8  Juf Wilrieke  
 

U begrijpt wel dat we hiervoor ook een extra lokaal gaan inrichten. Dit betekent dat het lokaal naast groep 3/4 

ingericht gaat worden als kleuterlokaal. Voor de zomer gaan we het lokaal leeg maken zodat het in de vakantie 

opgeknapt en ingericht kan worden. Na de vakantie zal de kleutergroep direct starten in dit lokaal. 

De ouders van de kleuters en kinderen die (vlak) na de vakantie gaan instromen krijgen binnenkort bericht over 

de twee kleutergroepen. 

Twee nieuwe juffen zullen ons team volgend jaar versterken en zij stellen zich voor: 
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Let op! 

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

zie kalender 

 

 

       

 

Kalender 2018-2019 
mei  

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! 

 

 


