
  

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De zomervakantie is in zicht en daar kijken we allemaal naar uit. Toch is 

zo’n moment ook een moment van terugkijken. Het was mijn eerste jaar 

op De Okkernoot en alles was voor mij voor het eerst. Voor het eerst 

boerenkoolmaaltijd, voor het eerst eerste de beste, voor het eerst 

Carnaval op z’n Okkernoots en voor het eerst oudertoneel. Kortom heel 

veel “voor het eerst”. Heel veel mooie initiatieven met een enorme 

ouderbetrokkenheid. Prachtig om te zien en om mee te maken. Stuk voor 

stuk activiteiten die ervoor zorgen dat kinderen hun talenten kunnen 

laten zien aan anderen en daarvan leren en groeien. Ik maak graag van dit 

moment gebruik om alle ouders van de ouderraad en alle ouders en 

vrijwilligers die op een andere manier hebben bijgedragen aan de 

activiteiten op de Okkernoot te bedanken: BEDANKT 

Daarnaast waren er ook nieuwe projecten en activiteiten. De 

winterwandeling, een docent voor de kunstzinnige vorming en een 

muziekdocent voor de onderbouw om muziek weer de Okkernoot in te blazen. Naast natuurlijk een geweldig 

concert van de blazersbende van de bovenbouw. We gaan onderzoeken hoe we deze nieuwe activiteiten een vaste 

plek kunnen geven op de Okkernoot.   

In het gebouw hebben we flink huisgehouden de afgelopen weken. Veel uitgezocht, opgeruimd en weggegooid. De 

computers zijn van de gang af en daardoor oogt het een stuk rustiger en netter. Hier is door collega’s en vrijwilligers 

veel werk verricht, dankjewel! 

Vooruitkijkend zie ik mooie dingen in het verschiet. Het tweede kleuterlokaal gaat mooi worden. Er is geschilderd, 

er komt nieuw materiaal, het keukenblokje gaat naar beneden en er wordt voor gezorgd dat de kleuters ook goed 

naar het toilet kunnen en hun handen kunnen wassen.  

We starten met een nieuwe taal/spelling methode STAAL en hierover zijn we zeer enthousiast. De leerlingen gaan 

nog actiever gebruik maken van de Chromebooks en voor ICT-gebruik bij de kleuters gaan ook stappen gezet 

worden waarbij we hopen dat dit vanaf januari 2020 zichtbaar wordt in de groepen.  

Kunst en cultuur gaat een vaste plek krijgen en we gaan proberen de samenwerking met het HPC te intensiveren. 

Denk aan gastlessen en bijvoorbeeld lessen in programmeren. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar we hopen 

dat we ook hierin stappen kunnen zetten.  
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Het schoolplein… Ik had echt gehoopt dat er meer duidelijkheid zou zijn zo voor de zomervakantie. Helaas valt 

e.e.a. toch duurder uit en zijn we (school en bestuur) aan het kijken hoe nu verder. Wordt vervolgd!  

En dan tot slot de grootste verandering voor komend schooljaar, de personele bezetting. Wij wensen Marie-Josée, 

Anja en Jeroen heel veel succes en plezier met hun nieuwe avonturen en wij verwelkom Mirella, Tanja en Wilrieke 

met open armen op onze fijne school. Daarnaast zullen we Tony gedurende het schooljaar weer wat vaker op 

school zien. Dit vinden we allemaal erg fijn. 

Veel gedaan en nog genoeg om naar uit te kijken.  

Alvast een fijne zomervakantie en kom gezond weer terug! 

Met vriendelijke groet,  

Fleur Hagenbeek.  

Graag willen wij 2 personen in het zonnetje zetten.  

Hennie (man van juf Ans) is altijd bereid om te helpen. Niets is hem teveel en we zijn hem daar heel erg 

dankbaar voor. De tuin staat er prachtig bij en het feit dat wij zo hebben kunnen opruimen is mede dankzij 

hem. 

 

Daarnaast hebben we een geweldige steun aan oma Riek. Zij helpt een aantal van onze leerlingen met taal. 

Dat vinden wij en de leerlingen die geholpen worden heel fijn!  

 

 

Jullie zijn allebei toppers die zeer gewaardeerd worden. Jullie nemen ons werk uit handen en vragen hier 

nooit iets voor terug. Dankjewel! 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

  

De afgelopen weken stonden er allerlei leuke, bijzondere activiteiten op het programma.  
  
Zo kwamen er vrijwilligers van stichting KWAME op school om cheque met een ongelofelijk mooi geldbedrag in ontvangst te 
nemen!   
Wat waren zij overdonderd.  Deze zomer gaan er medewerkers van de stichting al naar Ghana en zullen zij er voor zorgen dat er 
met het geld een klimtoetsel op de speelplaats van de school komt.  Na de vakantie krijgen we nog een terugkoppeling van wat er 
nu met het geld is gebeurd.  
  
De organisatie heeft ons ook gevraagd het volgende stukje te plaatsen in deze nieuwsbrief:  

  
Lieve kinderen van de Okkernoot,  
Wat hebben jullie véél geld opgehaald met al jullie acties en sponsorloop voor stichting Kwame! Het is echt 
ongelooflijk veel.Alles was zo goed georganiseerd en gezellig; ook nog jullie mooie lied, allerlei activiteiten in de klassen, een 
lekkere lunch!   
Het organisatiecomité, onderwijsteam , ouders, opa’s , oma’s: iedereen super bedankt!  
Wij vertrekken op 26 juli naar Ghana om daar te werken en laten uiteraard aan jullie weten wat we met het geld hebben kunnen 
doen.  
Fijne vakantie en nogmaals dank!  
   
Stichting Kwame  
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OPROEP: 

Overblijfhulp gezocht!  

Wie kan het overblijfteam vanaf na de zomervakantie op de vrijdagen versterken?  

Interesse? Neem contact op met Fleur (f.hagenbeek@okkernoot.nl). 

 
 

Fijne vakantie! 

Daarnaast was vrijdag 28 juni 
het oudertoneel weer aan zet om een 
voorstelling neer te zetten.  
Een geweldige voorstelling waar dit keer 
een uniek groot aantal ouders aan mee 
werkte. Naast toneel ouders, waren ook 
ouders die zorgden voor het decor en de 
muziek. Geweldig trots, zijn wij,  dat wij 
deze ouders in huis hebben. Dankjewel 
allemaal! 
 

  

Woensdag 3 juli wat de 

afscheidsavond van groep 8. 

Zij hebben samen met de 

meester een leuke voorstelling 

gemaakt. Het was grappig en 

spannend en er werd ook nog in 

gezongen en danst. 

Knap gedaan allemaal! 

 

 

Succes groep 8 en hopelijk tot ziens! 
 


