
 

O.B.S. De Okkernoot 

J.A. Nijhoffstraat 1 

6671 ZL Zetten 

Telefoon 0488-452674 

info@okkernoot.nl 

www.okkernoot.nl 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

  

Okkernotitie 
O.B.S. De Okkernoot 17/06/2019 2018-2019 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Hebben jullie het meegekregen, meester Tony is even op school 

geweest. Een keer tussen de middag en een keer bij de 

sponsorloop van Scholidair. Wij zien dit allemaal als een positief 

signaal. Stapjes vooruit en dat in eigen tempo, chapeau!  

Op 12 juni zijn we met z’n allen doorgeschoven … de leerlingen 

zijn van 11 tot 12 uur even gaan kijken in hun klas van volgend 

schooljaar. Voor sommige leerlingen was dit moeilijk, want 

verandering is soms lastig. Er zijn leeswijzers gemaakt en 

bijvoorbeeld een vogelkalender en er is kennis gemaakt met de 

nieuwe juf of meester. We wensen iedereen alvast heel veel 

succes volgend schooljaar.  

In de volgende Okkernotitie zal ik terugkijken op het afgelopen 

schooljaar en vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar.  

Met vriendelijke groet,  

Fleur Hagenbeek. 

         

 

OPROEP:  

Op het HPC staan tafels, stoelen, stellingkasten etc. van De Okkernoot. Deze moeten daar weg. Het HPC heeft 

ruimte nodig en wij een aantal van deze spullen. Wat wij niet kunnen gebruiken moeten wij ergens anders 

opslaan of weg doen. Zijn er vrijwilligers met een auto en aanhanger die willen rijden en vrijwilligers die 

willen helpen sjouwen? We willen dit graag volgende week doen (24-28 juni), het precieze moment moeten 

we nog uitkiezen in samenspraak met het HPC. Graag opgeven bij Fleur, f.hagenbeek@okkernoot.nl 

 

 

Hoera! 

De kinderen van groep 8 hebben 

hun EHBO-diploma behaald! 

 

Van harte gefeliciteerd! 
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Beste ouders/verzorgers van groep 5 t/m 8, 

 

Groep 5 t/m 8 heeft na de muzieklessen van de Blazersbende een aantal kunstlessen gevolgd van een 

kunstdocent. Misschien hebben jullie al foto's op klasbord voorbij zien komen.  

Op donderdag 27 juni is de laatste kunstles. Deze dag willen wij graag laten zien waar we de afgelopen periode 

mee bezig zijn geweest en wat we hebben gemaakt.  

U bent daarom van harte uitgenodigd om op donderdag 27 juni vanaf 15.00 uur te komen kijken naar onze 

tentoonstelling in de hal. De kunstdocent zal ook aanwezig zijn om wat uit te leggen over de kunstwerken. Uw 

kind zal natuurlijk ook vertellen wat en hoe zijn of haar kunstwerk is gemaakt.  

 

Tot dan! 

 

 

 

Meesters en juffen middag 

Vrijdagmiddag 21 juni dan geven alle meesters en juffen een feestje! 

Een feestje omdat het schooljaar al weer zo goed als om is en het bijna 

vakantie is. 

Alle kinderen worden “getrakteerd” op een sport- en spelmiddag in en 

rond de school. De leerkrachten verzorgen zelf de activiteiten en de 

kinderen gaan in gemengde groepjes van klein tot groot alle activiteiten 

langs. 

Deze dag houden we de normale schooltijden aan. We hebben geen 

ouderhulp nodig. 
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Zon alarm! 

Met het mooie weer op komst adviseren wij om uw kind voor schooltijd in te smeren met 

zonnebrandcrème. Alle kinderen spelen minimaal 1 x buiten per dag, dus ook voor de oudere 

kinderen is insmeren geen overbodige luxe. 

 

Terugblik: 

       

Avondvierdaagse   Scholidair     Schoolreis 

Kalender 2018-2019 
  

  

  

juni  

17-20 Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

21 Juffen en Meesters middag 

28 Oudertoneel (info volgt) 

  

juli  

3 Afscheidsavond groep 8 (tijd volgt nog) 

5 Laatste schooldag. Alle kinderen zijn deze middag vrij. 

  

  

  

 
 
 

  
De agenda van de Okkernoot staat ook op onze site! 

 

 

Ouderraad zoekt versterking!!!!!!!!! 

Via de mail heeft u een brief namens de ouderraad ontvangen. 

 

 


